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RESUMO 

 
Demani Carneiro, Felipe. Modulação fenotípica e genotípica da aorta e seu 
tecido adiposo perivascular (TAPV) em camundongos C57BL/6 submetidos à 
dieta aterogênica. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 
INTRODUÇÃO: Todas as artérias, incluindo a aorta, são cercadas por amontoados 
significantes de tecido adiposo perivascular (TAPV) e estudos recentes apontam que 
ele seria responsável tanto pelo suporte mecânico, quanto pela secreção de 
diversas substâncias vasoativas, justificando uma associação entre a obesidade e 
as doenças cardiovasculares como a aterosclerose. OBJETIVOS: Caracterizar 
longitudinalmente a morfologia da aorta torácica e abdominal e seu respectivo tecido 
adiposo perivascular nos estágios iniciais da aterosclerose em camundongos 
C57BL/6 alimentados com uma dieta aterogênica. METODOLOGIA: Camundongos 
C57BL/6 machos (CEUA/UFF n°647/2015) foram submetidos à dieta controle (C) ou 
dieta aterogênica (A) contendo excesso de lipídios saturados, colesterol e ácido 
cólico, durante 2, 4 ou 8 semanas (n=12/grupo). Foi aferida massa corporal (MC) e a 
ingestão de ração. No momento da eutanásia foi coletado sangue para analise 
bioquímica e o ventrículo esquerdo (VE). Também foi coletado a aorta torácica e 
abdominal com seus respectivos TAPVs para a análise morfológica quantitativa. A 
análise estatística foi realizada no software GraphPad Prisma 6.0, sendo 
considerado significativo um p<0,05. RESULTADOS: Os animais alimentados com 
dieta controle por 2 (C2), 4 (C4) ou 8 (C8) semanas apresentaram massa corporal 
(MC) final de 27±0,4g (média±EPM), 30±0,6g e 30±0,8g, respectivamente. Não 
houve aumento MC nos animais do grupo experimental (A2: 28±0,6g A4: 30±1g e 
A8: 28±0,8). A ingestão de ração foi menor nos grupos submetidos à dieta 
aterogênica (A2: -15%; A4: -14,6% e A8: -27,9%), todavia, houve aumento no 
consumo de energia nos grupos A2 e A4 (+11,6% e +12,2%, respectivamente). Na 
análise bioquímica, os animais alimentados com a dieta experimental não 
apresentaram alterações nos níveis séricos de triacilglicerol e fosfatase alcalina, no 
entanto, houve aumento nos níveis de colesterol total (A2: +62,6% A4: +35,4% e A8: 
+40%), HDL (A2: +99% A4:+369% e A8: +111,2%), LDL (A2: +162,8% A4: +128,9% 
e A8: +109%), ALT (A2: +806,4% A4: +194,4% e A8: 107,6%) e AST (A2: +89,8% e 
A4: +39,7%).  Na quantificação morfológica da aorta (espessura da túnica média e 
diâmetro da luz) e seu respectivo TAPV (diâmetro do adipócito e volume de 
gotículas lipídicas), não foram encontrados alterações morfológicas nos animais 
submetidos à dieta aterogênica quando comparados com seus respectivos 
controles. CONCLUSÃO: A dieta aterogênica é capaz de alterar o metabolismo 
lipídico e hepático, mesmo sem o ganho de massa corporal e sem ser necessário 
um tempo prolongado de exposição à dieta. Porém, no tempo ofertado, ela não foi 
capaz de produzir alterações morfológicas na parede arterial e TAPV das aortas 
torácica e abdominal. 
 
 
Palavras-chave: obesidade, aterosclerose, tecido adiposo perivascular, dieta 
aterogênica, morfologia. 
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ABSTRACT 
 
Demani Carneiro, Felipe. Phenotypic and genotypic modulation of the aorta and 
its perivascular adipose tissue (PVAT) morphology in C57BL/6 mice fed an 
atherogenic diet. 2017. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) – Medicine 
School, Federal Fluminense University, Niteroi, 2017. 
 
INTRODUCTION: All arteries, including the aorta, are surrounded by significant 
clusters of perivascular adipose tissue (PVAT) and recent studies indicate that it 
would be responsible for both the mechanical support and the secretion of several 
vasoactive substances, which justifies an association between obesity and 
cardiovascular diseases such as atherosclerosis. AIM: To characterize longitudinally 
thoracic and abdominal aorta morphology and of its perivascular adipose tissue 
during atherosclerosis onset in C57BL/6 mice fed an atherogenic diet. METHODS: 
Male C57BL/6 mice (CEUA/UFF #647/2015) were fed with control diet (C) or an 
atherogenic diet (A) rich in saturated fats, cholesterol and cholic acid during 2, 4 or 8 
weeks (n= 12/group). Body mass (MC) was recorded weekly and food intake daily. At 
euthanasia, blood was collected for biochemical assays. Tissues collected included 
the left ventricle (VL) of the heart and the thoracic and abdominal aorta with their 
TAPVs, for quantitative morphology. Statistical analysis was performed using 
GraphPad Prism 6.0 software, and a p<0,05 was considered significant. RESULTS: 
Animals that were fed with the control diet for 2 (C2), 4 (C4) or 8 (C8) weeks 
presented a final body mass (BM) of 27±0.4 g (mean± SEM), 30±0.6g and 30±0,8g, 
respectively. BM did not increase along the experimental group (A2: 28±0,6g A4: 
30±1g and A8: 28±0,8). The feed intake was lower in the groups submitted to the 
atherogenic diet (A2: -15%, A4: -14.6% and A8: -27.9%), however, there was an 
increase in energy consumption in groups A2 and A4 (+11.6% and +12.2%, 
respectively). In biochemical assays, animals fed with the atherogenic diet showed 
no changes in serum triglycerides and alkaline phosphatase, however, there was an 
increase in total cholesterol (A2: +62.6%, A4: +35.4% and, A8: +40%), HDL (A2: 
+99%, A4: +369% and, A8: +111.2%), LDL (A2: +162.8%, A4: +128.9% and, A8: 
+109%), ALT (A2: +806.4%, A4: +194.4% and, A8: +107.6%) and AST (A2: +89.8% 
and A4: +39.7%). Among the morphological parameters evaluated (aorta: tunica 
media thickness and lumen diameter; TAPV: adipocyte diameter and lipid droplet 
volume), no change was found in animals subjected to the atherogenic diet, 
compared to their respective controls. CONCLUSION: The atherogenic diet can alter 
lipid and hepatic metabolism, even without body weight gain and without the need for 
long-term exposure to the diet. However, this diet was not able to produce 
morphological changes in the arterial wall and PVAT of thoracic and abdominal 
aortas. 
 
 
Keywords: obesity, atherosclerosis, perivascular adipose tissue, atherogenic diet, 
morphology. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Doenças Cardiovasculares 

Doenças cardiovasculares (DCVs) é um termo amplo e geral para descrever 

um conjunto de desordens que afeta o coração e os vasos sanguíneos, inseridas no 

conjunto de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) ou doenças não 

comunicáveis. Esse último termo, em relação à terminologia, é usado para fazer a 

distinção de doenças infecciosas ou “comunicáveis”, mesmo que algumas doenças 

crônicas tenham um componente infeccioso em sua etiologia como, por exemplo, o 

câncer cervical e o câncer hepático (World Health Organization, 2015). 

De acordo com o Global Status Report Noncommunicable Diseases 2014, 

publicado em 2015, do total de 54 milhões de mortes ocorridas no mundo todo 

durante o ano de 2012, 38 milhões foram caracterizadas como DCNTs, entre elas 

uma das que contribuem de maneira mais expressiva são as DCVs. Liderando a 

causa de mortes em 2012, estima-se que 17,5 milhões de mortes foram causadas 

por DCVs (representando 46,2% das mortes por DCNTs), seguido por câncer (8,2 

milhões ou 21% das mortes por DCNTs), doenças respiratórias (4 milhões ou 10% 

das mortes por DCNTs) e por fim, diabetes (1,5 milhões ou 4% das mortes por 

DCNTs). Estima-se que enquanto as mortes por doenças infecciosas diminuem, o 

número de mortes por DCNTs tende a aumentar para 52 milhões em 2030. 

Adicionalmente, quase três quartos das mortes por DCNTs (28 milhões) ocorreram 

em países de baixa e média renda. Entre as 16 milhões de mortes abaixo dos 70 

anos, 82% ocorreram nos países de baixa e média renda e 37% foram causadas por 

DCVs (Figura 1) (World Health Organization, 2015). 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mesmo que as taxas de morte por DCVs estejam reduzindo com o passar dos anos, 

ainda são as principais causas de morte no país, uma vez que 40% da população 

adulta brasileira (57,4 milhões de pessoas) possui uma DCNT. De acordo com a 

Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013 realizada pelo IBGE e Ministério da 

Saúde, 6,1 milhões (4,2%) de pessoas com 18 anos ou mais foram diagnosticadas 

com alguma alteração cardíaca. As DCVs possuem uma maior mortalidade nas 
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regiões norte e nordeste (regiões mais pobres do país). Porém, a prevalência das 

DCNTs é maior nas regiões urbanas do Sul e Sudeste (47,7% e 38,8%, 

respectivamente) seguidos pelo Centro-oeste, Nordeste e Norte (37,5%, 36,3% e 

32%, nesta ordem) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014; Schmidt et 

al., 2011). 

 

 

Figura 1 – Proporção das mortes globais em pessoas abaixo dos 70 anos, de acordo com o Global 

Status Report Noncommunicable Diseases 2014, Organização Mundial de Saúde (OMS), 2016. 
Abreviação: DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as desordens que 

englobam as DCVs incluem: doença arterial coronariana, doença cerebrovascular, 

doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, doença cardíaca congênita e 

até mesmo a trombose venosa profunda e embolismo pulmonar. Existem diversas 

causas para o desenvolvimento e desencadeamento dessas doenças (World Health 

Organization, 2015). Os fatores de risco para as DCVs incluem os fatores intrínsecos 

ou não-modificáveis que são: predisposição genética (hereditariedade ou histórico 

familiar), idade avançada, sexo e origem étnica. Os fatores extrínsecos ou 

modificáveis são: hipertensão arterial, obesidade, consumo excessivo de álcool e 

tabaco, dietas não saudáveis, níveis lipídicos anormais no sangue (dislipidemia), 

sedentarismo e diabetes mellitus (Figura 2). É sabido que a soma destes fatores de 

risco está associada a maior propensão ao desenvolvimento das DCVs. Entre os 

maiores fatores de risco relacionados às DCVs está o alto nível de colesterol no 

sangue, o qual está por sua vez associado ao desenvolvimento da aterosclerose 

(American Heart Association, 2016; World Health Organization, 2015). No Brasil, 

18,4 milhões de pessoas com mais de 18 anos possuem níveis elevados de 

colesterol, representando 12,5% da população adulta (PNS 2013). 

 

Figura 2 – Fatores de risco modificáveis e não modificáveis para doenças cardiovasculares (World 

Health Organization, 2016 e American Heart Association, 2016, Imagem adaptada: 
http://www.faqs.org/health/Body-by-Design-V1/The-Cardiovascular-System.html). 
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1.2. Fisiopatologia da Aterosclerose 

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica da parede arterial, que 

ocorre em resposta à lesão endotelial, principalmente, em artérias elásticas de 

médio e grande calibre, artérias musculares e regiões onde há um distúrbio do fluxo 

sanguíneo laminar (p. ex., em regiões de bifurcação arterial) (Ku et al., 1985; Galkina 

e Ley, 2009). A aterosclerose é considerada a principal responsável pela doença 

arterial coronariana, doença arterial carotídea, acidente vascular encefálico (AVE) e 

doença vascular periférica (Falk, 2006).  

As lesões ateroscleróticas representam uma série de eventos celulares e 

moleculares específicos associadas à doença inflamatória (Ross e Glomset, 1973; 

Ross, 1993). Observações fisiopatológicas em humanos e animais permitiram a 

formulação da hipótese da resposta à lesão da aterosclerose, a qual propõe que a 

“desnudação” endotelial é o primeiro passo na fisiopatologia da aterosclerose (Ross 

e Glomset, 1973). Atualmente, a hipótese mais aceita é da disfunção endotelial 

(Ross, 1999), somada à hipótese oxidativa (Witztum e Steinberg, 1991), na qual 

cada característica da lesão aterosclerótica representa um estágio diferente do 

processo inflamatório arterial crônico. Possíveis causas da disfunção endotelial 

levando a aterosclerose incluem níveis elevados de LDL, radicais livres causados 

pelo cigarro, hipertensão arterial, diabetes mellitus, alterações genéticas, níveis 

séricos elevados de homocisteína (Harker et al., 1976; Falk et al., 2001), infecções 

por microrganismos como herpesvírus ou Chlamydia pneumoniae (Hendrix et al., 

1990; Jackson et al., 1997), assim como combinações desses (Ross, 1993). 

No entanto, sabe-se que o principal fator de risco para aterosclerose é a 

presença de hipercolesterolemia, mais especificamente a presença de níveis séricos 

elevados de colesterol LDL (Kita et al., 2001). Esse tipo de colesterol possui uma 

baixa densidade e tamanho pequeno, penetrando com maior facilidade na camada 

íntima da artéria (Rajman et al., 1999). O processo aterosclerótico se inicia quando 

há a disfunção e alterações endoteliais, incluindo a ausência de uma barreira de 

elastina luminal e a exposição de proteoglicanos (Kwon et al., 2008), o que aumenta 

a permeabilidade vascular, permitindo assim o acúmulo e a precipitação de LDL na 

camada subentotelial do vaso (Tabas et al., 2007).  
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Uma vez depositado e aprisionado no espaço subendotelial, o LDL fica 

suscetível a modificação oxidativa por espécies reativas do oxigênio (ERO), 

modificação enzimática por mieloperoxidase, oxido nítrico sintase [NOS] induzida 

[iNOS]  e lipoxigenases liberadas por células inflamatórias, levando a formação de 

LDL oxidada (LDLox) (Kita et al., 2001). Essas reações de oxidação promovem a 

liberação de fosfolipídeos de membrana, levando a ativação das células endoteliais, 

que por sua vez, passam a expressar um receptor para a LDLox (LOX-1), 

acarretando na internalização de LDLox pelas células endoteliais. Bem como, essas 

reações de oxidação ativam expressão de moléculas de adesão intercelular (ICAM-

1), moléculas de adesão de células vasculares (VCAM-1), selectina de plaquetas (P-

selectina) e selectina de células endoteliais (E-selectina), responsáveis pelo 

rolamento, adesão e migração (diapedese) de monócitos e linfócitos para a camada 

íntima da artéria (Cybulsky e Gimbrone, 1991). São capazes também de ativar a 

expressão de citocinas e mediadores envolvidos na resposta 

inflamatória/imunológica entre elas: interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), 

interleucina-8 (IL-8), fator de necrose tumoral-α (TNF-α), proteína quimiotática de 

monócitos-1 (MCP-1) e interferon gama (INF-γ) (Libby, 2002). 

Os monócitos, por meio de moléculas de adesão e por quimiotaxia, fazem a 

diapedese (transmigração) para o espaço subendotelial. Uma vez nesse espaço, se 

diferenciam em macrófagos quando entram em contato com o fator estimulador de 

colônia de macrófagos (M-CSF) derivado das células endoteliais (Rajavashisth et al., 

1990). Os macrófagos, após o contato com o LDLox, expressam receptores do tipo 

“Toll” (TRL) e receptores “scavenger” (SR-A) e CD36. O primeiro receptor é 

responsável pela amplificação do processo inflamatório através do reconhecimento 

de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs – lipopolissacarídeos e 

fosfatidilserina de superfície) estimulando a síntese de quimiocinas (IL-1β, IL-6, IL8 e 

TNF-α) (Gleissner et al., 2007; Bot et al., 2015). Já os últimos receptores (SR-A e 

CD36) são responsáveis pela fagocitose/endocitose descontrolada de LDLox, 

formando as células espumosas (macrófagos repletos de colesterol – aspecto 

morfológico). Uma vez que os macrófagos não conseguem degradar a grande 

quantidade de LDLox presente no espaço subendotelial, este é esterificado, isto é, 

convertido em formas mais solúveis e armazenado em gotas lipídicas 

citoplasmáticas ou exportado para HDL extracelular via transportadores de colesterol 
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(ABC-A1/APOE/ACAT). Como consequência, há a formação de estrias gordurosas 

(Glass e Witztum, 2001; Kunjathoor et al., 2002). Nesse estágio, o TNF-α possui um 

papel importante na exacerbação do processo inflamatório, uma vez que promove a 

ativação do NF-kB, desencadeando o aumento de genes codificadores de citocinas, 

quimiocinas e proteases e, consequentemente, a manutenção do processo 

inflamatório (Figura 3) (Paul et al., 2006; Gleissner et al., 2007).  

 

Figura 3 – Estágio inicial da aterosclerose (formação de células espumosas). As partículas de 
LDL no espaço subendotelial são oxidadas (LDL-ox). Por outro lado, os monócitos fazem diapedese 
através das células endoteliais disfuncionais que estão expressando moléculas de adesão e migração 
e citocinas inflamatórias. Uma vez no espaço subendotelial, os monócitos se diferenciam em 
macrófagos, os quais irão fagocitar e degradar o LDLox. Devido à grande quantidade de LDLox 
fagocitada, formam-se as células espumosas, as quaisdesencadeiam uma resposta inflamatória 
intensa através da liberação de citocinas inflamatórias, espécies reativas do oxigênio (ERO), 
metaloproteínases de matriz (MMPs) e fator tecidual [Adaptado de (Scott, 2004)]. 

 

Na fase inicial de desenvolvimento das estrias gordurosas, não há 

desequilíbrio significativo do fluxo sanguíneo na região. Entretanto, com a 

progressão da lesão, há a migração de células musculares lisas vasculares da 

camada muscular média para a camada intima (local da lesão) por intermédio de 

quimiocinas, como o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) por 

plaquetas localmente aderidas, uma vez que o endotélio fica susceptível a 
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agregação plaquetária (Libby e Theroux, 2005), fator de crescimento fibroblástico, 

TGF-α, TGF-β e outras citocinas secretadas por macrófagos e células endoteliais 

(Ross, 1999; Scott, 2004). Em seguida, nessa transição de estrias gordurosas para 

uma lesão mais complexa, as células musculares lisas proliferam e secretam 

componentes da matriz extracelular (MEC) como, por exemplo, fibrina, elastina, 

colágeno e proteoglicanos. Isto leva a formação de uma cápsula fibrosa (placa 

aterosclerótica propriamente dita), a qual aprisiona fisicamente os componentes do 

processo inflamatório (células musculares lisas, macrófagos, células T e lipídeos 

intra e extracelulares). Como resultado, há o crescimento da placa em 

circunferência, preservando, porém o diâmetro luminal do vaso (Libby e Theroux, 

2005).  

Nesse estágio da cápsula fibrosa, linfócitos T migram para o espaço 

subendotelial por quimiotaxia (IP-10, Mig, I-TAC via receptor CXCR3), em seguida 

reconhecem LDLox como antígeno através de receptores de antígenos e se 

diferenciam em linfócitos T-helper-1 (Th1) e linfócitos T-helper-2 (Th2) modulando o 

comportamento dos componentes celulares no interior da cápsula (através de 

citocinas pró e anti-inflamatórias). Em especial, os linfócitos T modulam o 

comportamento dos macrófagos ativados (via CD154-CD40) estimulando a liberação 

de fator tecidual, metaloproteinases de matriz (MMPs) e citocinas pró-inflamatórias, 

contribuindo assim para o estado de inflamação crônica. Nesse momento, há a 

estabilidade da placa, pois existe o equilíbrio entre a formação e a degradação do 

componentes da MEC (Figura 4) (Libby, 2000; 2002).  
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Figura 4 – Progressão da lesão aterosclerótica (formação da capsula fibrosa). As células 
espumosas, moduladas por interleucinas secretadas pelos linfócitos T-helper 1 (Th1) e T-helper 2 
(Th2), liberam citocinas inflamatórias (PDGF e TGF-B), que estimulam a migração de células 
musculares lias vasculares (CMVLs). No espaço subendotelial, as CMVLs proliferam a fazem a 
deposição de componentes da matriz extracelular (fibrina, colágeno e proteoglicanos) aprisionando 
fisicamente os componentes do processo inflamatório [Adaptado de (Scott, 2004)]. 

 

No interior da cápsula fibrosa, os macrófagos ativados (células espumosas) 

não conseguem metabolizar o excesso de LDLox e sofrem apoptose assim como as 

células musculares lisas, liberando lipídeos (colesterol e ésteres de colesterol) e 

restos necróticos que se acumulam profundamente na cápsula fibrosa formando o 

núcleo necrótico e exacerbando ainda mais o recrutamento de leucócitos (Libby, 

2002). 

A partir desse momento, a inflamação promove o aumento da degradação de 

componentes da MEC (por ex., colágeno) e a redução de sua síntese, 

desestabilizando fisicamente a cápsula. Atualmente, acredita-se que a placa fibrosa 

possa ser rompida pela ação enzimática direta das MMPs (MMP-1, -9 e -12) 

(Ketelhuth e Bäck, 2011). Essas enzimas são produzidas, principalmente, por 

macrófagos ativados no interior da placa. Elas clivam componentes da MEC (por ex., 
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colágeno, elastina e fibronectina), tornando a placa fisicamente instável e 

susceptível à ruptura (Galis et al., 1994; Shah, 2003). 

Por fim, com a ruptura da placa ocorre a exposição de constituintes pró-

trombóticos da MEC, o que ativa as plaquetas circulantes (ativação da cascata de 

coagulação). Como consequência, há agregação plaquetária e formação de trombo 

no lúmen do vaso, evoluindo para obstrução vascular parcial ou infarto tecidual. 

Caso não haja ruptura, a lesão pode evoluir progressivamente para uma estenose 

crítica (Figura 5) (Shah, 2003; Libby et al., 2011).  

 

 

Figura 5 – Estágio final da aterosclerose (ruptura da placa).  As células espumosas no interior da 
capsula fibrosa e as células de musculo liso vascular (CMVLs) não conseguem degradar a 
quantidade excessiva de LDLox e sofrem apoptose, liberando partículas lipídicas e restos celulares 
que se acumulam no interior da capsula formando o núcleo necrótico. Nesse estágio, o processo 
inflamatório gera o aumento da degradação dos componentes da matriz extracelular (MEC) através 
das metaloproteinases (MMPs), acarretando na desestabilização e uma possível ruptura da capsula 
fibrosa. Nesse momento, na ruptura da capsula pode ocorrer a exposição de fator tecidual 
(constituinte pró-trombótico) que pode ativar plaquetas circulantes desencadeando a cascata de 
coagulação e consequentemente na formação de trombo no lúmen do vaso [Adaptado de (Scott, 
2004)].  

 

 



10 
 

1.3. Modelos animais de aterosclerose 

A pesquisa cientifica através de animais é uma ferramenta valiosa para o 

entendimento da fisiopatologia das doenças e para o desenvolvimento de 

intervenções terapêuticas (Leong et al., 2015). Ao longo dos anos, houve um 

aumento no uso de animais gerado, principalmente, pelo uso de animais 

modificados geneticamente. De acordo com a Jax Laboratory Website, atualmente, 

há 239 linhagens voltadas para o estudo da aterosclerose. Neste cenário, a 

aterosclerose é uma doença que já foi investigada através de diversos modelos 

animais, entre eles coelhos, camundongos, hamsters, cobaias, aves (pombos, 

codornas e galinhas), cachorros, gatos, porcos e primatas não humanos (Xiangdong 

et al., 2011).  

Os animais para o estudo da aterosclerose podem ser divididos em modelos 

genéticos e modelos induzidos por dieta. Os animais que representam o modelo 

genético da aterosclerose são modificados geneticamente tornando-se susceptíveis 

ao desencadeamento e desenvolvimento da aterosclerose, submetidos ou não a 

dieta modificada. Por outro lado, os modelos induzidos por dieta são animais 

normais submetidos à dieta modificada capaz de induzir o desenvolvimento da 

aterosclerose, sendo este, um dos primeiros modelos que foram desenvolvidos para 

o estudo da fisiopatologia da aterosclerose. (Jawień et al., 2004; Xiangdong et al., 

2011). A primeira evidência experimental de aterosclerose foi observada em 1908 

por Ignatowski, que relatou o espessamento da camada intima arterial com a 

formação de grandes células claras na aorta de coelhos alimentados com uma dieta 

modificada rica em proteínas (carne, leite e ovos) (Jawień et al., 2004) 

Levando em consideração as diversas vantagens e desvantagens inerentes 

de cada espécie animal, bem como o desenvolvimento de novas técnicas de 

manipulação genotípica, fenotípica, a formação de muitas linhagens inbred e um 

mapa genético bem definido (Xiangdong et al., 2011), o modelo animal amplamente 

utilizado para investigar os mecanismos aterogênicos na atualidade são os 

camundongos (Jawień et al., 2004).  

Os camundongos, em geral, são naturalmente resistentes à aterosclerose, 

uma vez que aproximadamente 70% do colesterol circulante no plasma é composto 
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por partículas de HDL (Fernandez e Volek, 2006), o que pode ser devido a ausência 

no plasma da proteína de transferência de colesterol esterificado (CEPT) (Xiangdong 

et al., 2011). Todavia, um dos primeiros modelos em camundongos induzido por 

dieta foi caracterizado na década de 1960 no Wissler’s Laboratory através de uma 

dieta modificada contendo 30% de gordura, 5% de colesterol e 2% de ácido cólico, 

no entanto, era uma dieta considerada tóxica (Jawień et al., 2004).  

Anos depois, Paigen e colaboradores em seu estudo em 1985 modificou essa 

dieta combinando 15% de gordura, 1,25% de colesterol e 0,5% de ácido cólico e 

conseguiu demonstrar a formação de lesões ateroscleróticas iniciais (estrias 

gordurosas). A dieta foi testada em diversas linhagens inbred e interessantemente, a 

aterogênese foi observada somente nas linhagens AKR/J, DBA/2J, C57L/J e 

C57BL/6J, sendo este último mais susceptível ao desenvolvimento da aterosclerose 

(Paigen et al., 1985). Segundo alguns estudos, os camundongos C57BL/6 

desenvolvem os estágios iniciais do processo aterosclerótico, com formação de 

células espumosas, ao longo da aorta, a partir de 12ª semana de dieta, podendo 

este tempo sofrer variação quando submetidos a dieta rica em gordura com adição 

de ácido cólico. (Paigen, Morrow, et al., 1987; Nishina et al., 1990; Nishina, Lowe, et 

al., 1993). 

 Em relação aos modelos modificados geneticamente, foi desenvolvido o 

camundongo knockout para a apolipoproteína E (ApoE-/-) em 1992, através da 

técnica de gene targeting (substituição de um único gene). Estes animais possuem 

cinco vezes mais colesterol no plasma e desenvolvem depósitos de células 

espumosas na região proximal da aorta a partir dos três meses idade (Plump et al., 

1992; Zhang et al., 1992). Outros modelos de animais transgênicos também foram 

desenvolvidos como, por exemplo, os camundongos knockout para o receptor do 

LDL (LDLr  - LDL-/-), para o receptor scavenger classe B membro 1 (SR-BI KO), 

db/db, ob/ob e o camundongo knockout para a lipase hepática. (Tabela 2) (Breslow, 

1996; Leong et al., 2015). 

 

  



12 
 

Tabela 1 – Modelos animais geneticamente modificados para desenvolvimento 

de aterosclerose 

Modelo 
Experimental 

Descrição 

Camundongo 
Apoliproteína E 

knockout (Apo E -/-) 

Apolipoproteína E (Apo E) é um constituinte de lipoproteína 
responsável pelo empacotamento de colesterol e outras gorduras, 
bem como pelo carregamento desses componentes através da 
corrente sanguínea. A Apo E é inativada através da técnica de gene 
targeting. Esses modelo experimental exibe uma alta concentração 
de colesterol plasmático de 11mM comparado com 2mM da 
linhagem de camundongos C57BL/6. 

Camundongo 
receptor LDL 

knockout (LDLR -/-) 

O receptor de LDL (LDLr) é um receptor de superfície celular 
presente nos hepatócitos que faz a mediação de endocitose de Apo 
E para captar as partículas de colesterol LDL da circulação. Os 
níveis totais de colesterol aumenta duas vezes quando comparados 
com o animal normal. 

Camundongo 
receptor “scavenger” 
classe B membro 1 

knockout (SR-BI KO) 

O receptor do tipo "scavenger" classe B membro 1 (SR-BI) é 
responsável por ser um facilitador na absorção de colesterol HDL no 
fígado. Possui um papel fundamental em determinar os níveis de 
colesterol plasmático (primariamente HDL). Modelos heterozigotos e 
homozigotos possuem um aumento de 31% e 125%, 
respectivamente, na concentração de colesterol plasmático quando 
comparados com animais controle. 

Camundongo db/db 

OB-R é um receptor de alta afinidade para leptina, que é um 
hormônio peptídico responsável pela regulação da alimentação, 
apetite e peso corporal. As taxas de oxidação de ácido graxo são 
progressivamente maiores nesses camundongos e, em paralelo, há 
o aparecimento mais precoce e de maior duração da hiperglicemia. 

Camundongo ob/ob 

Uma mutação resulta em uma leptina estruturalmente defeituosa, 
que não consegue se ligar ao seu receptor (OB-R). Nesse modelo 
experimental, não há ações da leptina e, consequentemente, esses 
camundongos apresentam obesidade e disfunção endotelial. 

HDL= colesterol de alta densidade; LDL= colesterol de baixa densidade [Adaptado de (Leong et al., 

2015)]. 
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1.4. Tecido Adiposo Perivascular 

Virtualmente todas as artérias (exceto artérias do cérebro), incluindo a aorta, 

são cercadas por amontoados significantes de tecido adiposo perivascular (TAPV) 

(Police et al., 2009). Anteriormente, acreditava-se que o TAPV seria responsável 

apenas pela proteção mecânica dos vasos contra os tecidos vizinhos durante a sua 

contração (Szasz e Webb, 2012). Sendo assim, o TAPV não era considerado um 

agente no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Todavia, estudos recentes 

e ainda limitados têm estabelecido inequivocamente que o TAPV é responsável 

tanto pelo suporte mecânico aos vasos sanguíneos, quanto pela secreção de 

diversas substâncias. E dentre estas substâncias, há um grande número de 

adipocinas metabolicamente ativas, quimiocinas (interleucina-6 e TNF-α) fatores 

semelhantes a hormônio (p. ex., leptina, adiponectina e resistina), assim como 

substâncias vasoativas (Chang et al., 2013). Estes diversos fatores justificariam uma 

associação entre a obesidade e as doenças vasculares (Police et al., 2009; Golia et 

al., 2014). É reconhecido atualmente que na obesidade e no diabetes o deposito de 

TAPV se expande e acumula células inflamatórias, bem como, sofre alteração na 

produção de várias adipocinas e citocinas pró-inflamatórias, tornando o TAPV 

disfuncional (Calabro e Yeh, 2007). 

Os depósitos de gordura podem ser classificados em tecido adiposo branco 

(TAB) e tecido adiposo marrom (TAM). Todos os tipos de tecido adiposo contêm 

adipócitos que armazenam triacilglicerol em uma ou diversas gotículas lipídicas, 

macrófagos, linfócitos T e componentes da MEC (p. ex., fibras de colágeno), 

capilares e nervos (Chang et al., 2013). O TAB é importante no armazenamento de 

energia, assim como na geração de sinais que informam o encéfalo sobre o status 

da reserva energética corporal (por ex., leptina), para acomodar as grandes 

variações na disponibilidade de nutrientes. O TAB é capaz de alterar de forma rápida 

e significativa o seu tamanho por hipertrofia e/ou hiperplasia dos seus adipócitos 

(Visser et al., 2003; Raguso et al., 2006). Dois tipos de TAB são encontrados no 

corpo humano, o TAB visceral (TABv) que também é chamado de gordura 

abdominal e o TAB subcutâneo (TABs). O TABv está distribuído ao redor de órgãos 

enquanto o TABs, pode ser encontrado abaixo da pele como gordura intramuscular 

sendo intercalada entre os músculos esqueléticos (Park et al., 2014).  
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Comparado ao TABs, o TABv é mais celularizado, vascularizado e inervado, e 

contém um grande número de células do sistema imune e inflamatórias, menor 

capacidade de diferenciação dos pré-adipócitos e uma maior porcentagem de 

adipócitos grandes. Os adipócitos do TABv são mais ativos metabolicamente, mais 

sensíveis à lipólise e mais resistentes à insulina do que os adipócitos do TABs. O 

TABv possui uma maior capacidade de gerar ácidos graxos livres e captar glicose 

comparado ao TABs e é mais sensível a estimulação adrenérgica, enquanto o TABs 

possui maior avidez à absorção de ácidos graxos livres circulantes e triacilglicerol 

(Ibrahim, 2010). 

Por outro lado, o TAM é importante no gasto energético, uma vez que ele é o 

principal mediador da termogênese adaptativa (Seydoux e Girardier, 1978; Rothwell, 

1989). A célula adiposa marrom possui proteína desacopladora 1 (UCP-1) que 

desacopla elétrons da produção do trifosfato de adenosina (ATP), permitindo a 

dissipação de energia na forma de calor. Além disso, o coativador do proliferador de 

peroxissoma gama (PPAR) o co-ativador-1 alfa do receptor ativado por proliferador 

de peroxissoma (PGC-1) é responsável pela regulação da biogênese mitocondrial 

e termogênese (Puigserver et al., 1998). Comparado ao TAB, o TAM é mais 

vascularizado, possui uma densa inervação adrenérgica e uma grande quantidade 

de mitocôndrias e pequenas gotículas lipídicas. Acreditava-se que o TAM 

desaparecia rapidamente após o nascimento e desempenhava um papel mínimo na 

fisiologia do adulto (Lean, 1989). Entretanto, o TAM foi consistentemente identificado 

em humanos adultos na região cervical-supraclavicular (mais comum), perirrenal, 

adrenal, paravertebral e grandes vasos como, por exemplo, a artéria aorta e seus 

principais ramos (Nedergaard et al., 2007; Cypess et al., 2009), assim como 

embebido no próprio TAB (Nedergaard et al., 2007). 

O TAPV é diferente entre as espécies e também varia em sua composição 

celular de acordo com a sua localização anatômica. Em roedores, o TAPV que 

circunda a aorta torácica possui morfologia semelhante ao TAM. De forma diferente, 

o TAPV encontrado em pequenas artérias se assemelha morfologicamente ao TAB 

(p. ex., a. mesentérica, a. carótida e a. femoral). Pode-se ainda encontrar um tecido 

adiposo misto, na aorta abdominal, onde esta encontra-se circundada por um tecido 

adiposo com uma mistura de adipócitos brancos e marrons (Figura 6). Estudos 
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sugerem que o TAPV humano compartilha características de ambos os tecidos (TAB 

e TAM) (Wu et al., 2012), porém a sua morfologia não é tão definida quanto o TAPV 

murino (Brown et al., 2014).  

 

Figura 6 – Distribuição anatômica do tecido adiposo perivascular (TAPV) em roedores. A aorta 

torácica é composta por adipócitos marrons, TAPV mesentérico, carotídeo e femoral é composto por 
adipócitos brancos e o TAPV abdominal apresenta uma mistura de adipócitos brancos e marrons. 
[Adaptado de (Brown et al., 2014)]. 

 

De maneira geral, o TAPV compartilha mais características do TAM do que 

com do TAB. Morfologicamente, o TAPV apresenta adipócitos que contém pequenas 

gotículas lipídicas multiloculares e um número abundante de mitocôndrias (Chang et 

al., 2013). Em relação à expressão gênica, o TAPV expressa genes do TAM, que 

incluem a UCP-1 e o CIDEA, conhecidos por estarem altamente expressos no TAM 

(Fitzgibbons et al., 2011).  E do ponto de vista fisiológico, o TAPV possui mais 

similaridade com o TAM do que com o TAB. Consequentemente, o TAPV é 

considerado um tecido distinto a nível de localização anatômica, característica 

histológica e de biologia molecular que possui papel ativo e paradoxal na fisiologia 

vascular no desenvolvimento da aterosclerose e hipertensão arterial (Chang et al., 

2013). 
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Por um lado, devido ao fato de que o TAPV apresenta similaridades com o 

TAM, o TAPV funcional é capaz de promover a termogênese e o clearence de 

triacilglicerol séricos (propriedades anti-ateroscleróticas) inibindo a aterogênese 

(Chang et al., 2012). Além disso, ele possui função contrátil e anti-contrátil 

contribuindo para a manutenção do tônus vascular. Entretanto, quando disfuncional, 

o TAPV é capaz de aumentar a inflamação liberando citocinas pro-inflamatórias, o 

que auxilia no desenvolvimento da aterosclerose (Figura 7) (Verhagen e Visseren, 

2011). 

 

Figura 7 – Função e disfunção do tecido adiposo perivascular (TAPV). O TAPV funcional é capaz 
de liberar substâncias anti-contrateis (p. ex.: protacilicna, adiponectina e oxido nítrico) e contrateis (p. 
ex.: noradrenalina, angiotensina II e prostaglandina) o que acarreta na manutenção do tônus 
vascular. Além disso, apresenta propriedade termogênica o que gera o clearence de triacilglicerol 
séricos inibindo o desenvolvimento da aterosclerose. O TAPV disfuncional por sua vez é capaz de 
gerar e aumentar a inflamação através de macrófagos inseridos no tecido que liberam fatores pro-
inflamatórios (p. ex.: TNF-α, MCP-1 e IL-6) o que acarreta também na disfunção endotelial 
promovendo o desenvolvimento da aterosclerose. Adicionalmente, o TAPV libera fatores 
angiogênicos capazes de estimular a hiperplasia das células musculares lisas da camada média 
vascular. [Adaptado de (Chang et al., 2013)]. 

 

Atualmente, o TAPV é cada vez mais aceito como uma parte integrante da 

vasculatura que possui propriedades distintas sob a fisiologia vascular. No entanto, 

os efeitos do TAPV em doenças vasculares como a aterosclerose continuam 

obscuros. Não se sabe se o TAPV disfuncional leva à doença vascular ou se lesões 
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vasculares levam ao TAPV disfuncional (Brown et al., 2014). Mediante ao exposto, 

ainda existe uma lacuna científica no que diz respeito ao papel do TAPV 

funcional/disfuncional na gênese de doenças vasculares, dentre elas, a 

aterosclerose. Sendo assim, a hipótese do presente estudo é a de que a ingestão de 

uma dieta aterogênica possa alterar o fenótipo e genótipo do TAPV e/ou da aorta 

nos estágios iniciais (<12 semanas) de desenvolvimento do processo aterosclerótico 

vascular. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral  

 

Caracterizar a morfologia e a expressão gênica da aorta torácica e abdominal 

e seu respectivo tecido adiposo perivascular nos estágios iniciais da aterosclerose 

em camundongos C57BL/6 alimentados com uma dieta aterogênica. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar as alterações morfológicas no tecido adiposo perivascular da aorta 

torácica e abdominal em diferentes períodos de administração da dieta, 

identificando os diferentes tipos celulares de adipócitos presentes; 

 Avaliar se há diferença morfológica e biomolecular na resposta à dieta entre os 

segmentos torácico e abdominal da artéria aorta; 

 Avaliar a presença de alterações do metabolismo lipídico e hepático durante os 

diferentes períodos de administração da dieta. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.  Aspectos éticos 

O presente protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal Fluminense sob o número 647/2015 (ANEXO 1).  

 

 

3.2.  Desenho experimental e dieta 

Camundongos C57BL/6 machos com dois meses de idade foram obtidos do 

Biotério Central da Universidade Federal Fluminense localizado no Campus 

Valonguinho (http://www.proppi.uff.br/nal) e foram mantidos no Biotério do Instituto 

de Saúde de Nova Friburgo da UFF durante toda a experimentação. Os animais 

foram mantidos em gaiolas de polipropileno (n=5-6 por gaiola), acondicionadas em 

racks ventiladas (Scienlabor), com temperatura e umidade controladas (21±1°C, 

60±10%, respectivamente), submetidos ao ciclo de 12h-claro/escuro (luzes artificiais, 

7:00-19:00) e exaustão 15 min/h. Aos três meses de idade, os animais receberam 

dieta controle ou dieta aterogênica por um período de duas, quatro ou oito semanas, 

conforme descrito a seguir (n=12/grupo): 

 

1) Grupo C2: Dieta AIN93M por 2 semanas 

2) Grupo C4: Dieta AIN93M por 4 semanas 

3) Grupo C8: Dieta AIN93M por 8 semanas 

4) Grupo AT2: Dieta aterogênica por 2 semanas 

5) Grupo AT4: Dieta aterogênica por 4 semanas 

6) Grupo AT8: Dieta aterogênica por 8 semanas 

 

As dietas experimentais foram elaboradas pela empresa PragSoluções (Jaú-

SP, www.pragsolucoes.com.br), com base nas recomendações do Instituto 

Americano de Nutrição (AIN-93M)  (Reeves et al., 1993). A composição das dietas 

controle e aterogênica está descrita na Tabela 3. 

A dieta controle possui um total de 3,804 Kcal/g, no qual 14% da energia é 

proveniente de proteínas, 10% proveniente de lipídios e 76,0% proveniente de 

http://www.pragsolucoes.com.br/
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carboidratos. A dieta aterogênica possui 5,000 Kcal/g de ração, sendo 14% desta 

energia proveniente de proteínas, 36% proveniente de carboidratos e 50% 

proveniente de lipídeos (Paigen, Morrow, et al., 1987; Ishida et al., 1991). A principal 

diferença entre as dietas é o maior valor energético da dieta aterogênica devido 

adição de gordura saturada (banha, 31,4% de energia), a qual contém colesterol em 

sua composição (243mg/100g), assim como a adição de ácido cólico (5g/Kg de 

ração), o qual potencializa o efeito do colesterol. 

 

Tabela 2 – Composição Nutricional das Dietas Experimentais. 

 DIETA 

CONTROLE 

DIETA 

ATEROGÊNICA 

INGREDIENTES (g/kg)   

Amido de Milho 466,0 193,0 

Amido de Milho dextrinizado 155,0 155,0 

Sacarose 100,0 100,0 

Caseína 140,0 175,0 

Óleo de soja 40,0 40,0 

Banha (colesterol total)* --- 238,0* 

Fibras (celulose) 50,0 50,0 

L-cistina 1,8 1,8 

Colina 2,5 2,5 

BHT 0,008 0,04 

Mix de Minerais 35,0 35,0 

Mix de Vitaminas 10,0 10,0 

Ácido cólico** --- 5,0 

TOTAL 1.000,0 1.005,3 

ENERGIA DA DIETA   

Kcal/g 3,804 5,000 

    Proteína (%) 14,0 14,0 

    Carboidratos (%) 76,0 36,0 

    Lipídios (%) 10,0 50,0 

 

A dieta controle seguiu todas as recomendações estabelecidas pela AIN93M. A dieta experimental 
seguiu os mesmos critérios da AIN93M, porém houve um acréscimo de banha (*que consiste em 
gordura saturada na qual cada 100g contém 243,0 mg de colesterol) e de ácido cólico (**5g/Kg de 
ração) em sua composição. A dieta foi calculada pelas Nutricionistas Bianca M Gregório e Fernanda 
A. M. N. Braga. 
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3.3. Massa Corporal e ingestão de ração e energia 

A oferta de ração e água foi ad libitum. Ao longo do experimento, a massa 

corporal foi aferida semanalmente e a ingestão de ração diariamente. A ingestão de 

ração (g/dia) foi multiplicada pela energia da ração (Kcal/g) e dividida pelo numero 

de animais por gaiola (n=5) para obter a ingestão de energia diária por animal.  

 

 

3.4. Metabolismo lipídico 

No momento da eutanásia, os animais foram anestesiados com ketamina 

(100,0 mg/kg) e xilazina (10,0 mg/kg) intraperitoneal e o sangue foi coletado 

diretamente do átrio direito por punção. Após a centrifugação e separação do 

plasma (3200 rpm por 10 minutos), foi feita a dosagem dos lipídios séricos 

triacilglicerol (TG), colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL) e 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) por ensaio colorimétrico (Bioclin, Belo 

Horizonte, MG, Brasil). 

 

 

3.5. Função hepática 

No momento da eutanásia o plasma do sangue coletado por punção cardíaca 

também foi utilizado para análise dos níveis séricos das enzimas fosfatase alcalina, 

alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) por ensaio 

colorimétrico (Bioclin, Belo Horizonte, MG, Brasil). 

 

 

3.6. Hipertrofia cardíaca 

No dia da eutanásia, após anestesia e coleta de sangue, 40 µL de cloreto de 

potássio (KCl) 30 mM foi injetado no ventrículo esquerdo para garantir a parada do 

coração em diástole (Doevendans et al., 1998; Qipshidze et al., 2012). Após, o 

coração foi removido e pesado em balança analítica de precisão (Shimadzu®, São 

Paulo, SP, Brasil). Posteriormente, o ventrículo esquerdo (VE) foi dissecado e 

isolado para nova pesagem, de forma a se avaliar o ganho ou a perda de massa 
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cardíaca. O peso de ambos foi corrigido pela massa corporal e pelo comprimento da 

tíbia, com o objetivo de normatizar o efeito do tamanho do animal sobre esses 

parâmetros (Yin et al., 1982). 

 

 

3.7. Coleta e amostragem da artéria aorta 

No momento da coleta da artéria aorta (n=6/grupo), os seus segmentos 

torácico (AT) e abdominal (AA) foram subdivididos em dois segmentos adicionais, 

um proximal, e um segundo distal, totalizando quatro fragmentos da aorta por animal 

(Figura 8). Cada fragmento acompanhado do seu respectivo tecido adiposo 

perivascular (TAPV) foi imerso em formalina de Millong (4% peso/volume em 0,1 M 

tampão fosfato pH 7,2) por 48 horas. Fragmentos de cada tecido foram submetidos 

ao processamento histológico de rotina, embebidos em parafina e seccionados a 3 

µm de espessura. As lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina (H&E) para 

visualização da morfologia geral e realização da morfometria do tecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Coleta e dissecção da amostra. No momento da eutanásia os camundongos C57BL/6 

submetidos à dieta controle e aterogênica tiveram as aortas e seus respectivos tecido adiposo 
perivascular (TAPV) dissecados e colocados em posição anatômica, em seguida cada segmento, isto 
é, o segmento torácico (AT) e abdominal (AA) foram subdivididos em uma parte proximal e outra 
distal.  
 
 
  

Proximal 

Distal 

Proximal 

Distal 

AORTA TORÁCICA 

AORTA ABDOMINAL 

MORFOLOGIA 
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3.8. Morfometria da artéria aorta 

 

Seis animais por grupo foram utilizados para a análise morfométrica, desta 

forma, foram produzidos três cortes transversais da aorta e seu respectivo TAPV por 

animal. Na análise morfológica da aorta foram avaliados três parâmetros: espessura 

da túnica média (TM), diâmetro da luz da aorta e a relação TM:LUZ (Tabela 4), tendo 

como objetivo avaliar se houve alterações morfológicas nos segmentos AT e AA da 

aorta quando comparados com seus respectivos grupos controles. 

 

Tabela 4 – Parâmetros avaliados na análise morfológica da aorta de camundongos C57BL/6 
machos alimentados com dieta controle ou dieta aterogênica. 

 

 

 

 

   TM= túnica média. 

 

As imagens das lâminas histológicas foram adquiridas no sistema de captura 

Evos XL (ThermoScientific), nas objetivas de 10x (diâmetro da aorta) e 40x 

(espessura da TM). As medidas foram realizadas no software Image-Pro® Plus 

versão 4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, USA). 

A TM foi definida como a região delimitada pelas lâminas elásticas interna e 

externa. Para mensuração da espessura da TM de ambos os segmentos aórticos, 

foram adquiridas três imagens da estrutura de interesse por corte de forma aleatória, 

totalizando nove imagens por animal. Em seguida, duas medidas foram tomadas por 

imagem para determinação da espessura da TM, respeitando os limites citados 

acima (Figura 9) (Fernandes-Santos et al., 2009). Por sua vez, para o diâmetro da 

luz da aorta, três imagens foram capturadas e em seguida foi mensurado o menor e 

o maior diâmetro da luz (Figura 10).  

Por fim, foi calculado a relação entre a TM e a luz (lúmen) vascular utilizando 

a média dos valores da espessura do animal sobre a média dos valores do diâmetro 

deste mesmo animal. 

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO 
MORFOMÉTRICA DA ARTÉRIA AORTA 

 Espessura da TM 

 Diâmetro da luz 

 Relação TM:LUZ 
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Figura 9 – Morfometria da espessura da túnica média da aorta. Os valores indicados na coluna de 

dados Length representam as medidas da túnica média da aorta em micrômetros (na fotomicrografia, 

L1 e L2). Objetiva: 40x. 

 

Figura 10 – Morfometria do diâmetro da luz da aorta. Os valores indicados na coluna de dados 

Length representam o maior e o menor diâmetro da aorta em micrômetros (na fotomicrografia, L1 e 

L2). Objetiva 10x. 
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3.9. Morfometria e Estereologia do TAPV 

Para a quantificação morfológica dos adipócitos do TAPV, foram utilizadas as 

lâminas coradas em hematoxilina e eosina (H&E). A morfometria do TAPV teve 

como objetivo avaliar se houve o remodelamento dos adipócitos desse tecido 

decorrente da ingestão da dieta aterogênica. 

Para a realização dessa quantificação, foram capturadas três imagens da 

região de interesse, aleatoriamente, em dois cortes não consecutivos. Com isso, 

foram capturadas seis imagens do TAPV por animal, tanto do segmento AT quanto 

AA controle e experimental. Em seguida, em cada imagem foram mensurados dois 

parâmetros: o menor e o maior diâmetro de cinco adipócitos aleatórios, totalizando 

assim a mensuração de 30 adipócitos por animal (Figura 11). 

As imagens digitais foram obtidas através de microscópio Leica DMRBE 

(Wetzlar, Alemanha) na objetiva de 100x acoplado a videocâmera DCM510. A 

análise morfológica foi realizada utilizando-se o software Image-Pro® Plus versão 

4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, USA).  

 

Figura 11 – Diâmetro do adipócito marrom do TAPV. Os valores indicados na coluna de dados 

Length representam o maior e o menor diâmetro dos adipócitos em micrômetros (na fotomicrografia, 
L1 e L2; L3 e L4; L5 e L6 e assim por diante). Objetiva: 100x. 
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Além disso, foi quantificada a densidade de volume (VV) de vesículas lipídicas 

intracelulares dos adipócitos marrom, a fim de se estimar a deposição de gordura no 

tecido (Figura 12). O VV foi quantificado através de grade estereológica contendo 49 

pontos, através da equação: 

 

VV [adipócito] = PP [adipócito]/ PT 

 

 

Figura 12 – Densidade de volume de gotículas lipídicas intracelulares do adipócito marrom. 

Através da grade estereológica de 49 pontos, foi quantificado os pontos que entraram em contato 

com as estruturas de interesse (gotículas/adipócitos, círculos amarelos) e pontos fora do tecido para 

calcular a densidade de volume (Vv) de adipócitos por área seccionada. Objetiva: 100x. 

 

Na equação, o PP representa o número de pontos que tocam a estrutura de 

interesse (p.ex., vesícula) e PT representa o número total de pontos do sistema-teste 

(neste caso, 49) (Mandarim-De-Lacerda et al., 2010). A análise estereológica foi 

realizada através de grade confeccionada no software gratuito STEPanizer (Tschanz 

et al., 2011) 

.  
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3.10. Análise estatística 

Os dados estão apresentados na forma de média ± erro padrão da média 

(EPM). Um n=10-12/grupo foi mantido até o final do experimento. A principal razão é 

a baixa quantidade de material biológico obtido por camundongo para uso nas 

análises planejadas, levando a um número amostral elevado por grupo. Porém, o n 

de cada análise variou entre 5-8 animais.  

As variáveis contínuas foram testadas para distribuição normal e 

homocedasticidade das variâncias. Após, os mesmos foram testados pelo one-way 

ANOVA com pós-teste de Tukey (dados paramétricos) ou ANOVA de Kruskal-Wallis 

com pós-teste de Dunn (dados não paramétricos), entre os animais que receberem o 

mesmo tipo de dieta por tempos diferentes.  

Comparações entre grupos que receberem dietas diferentes durante o mesmo 

tempo foi feita através de teste t Student (dados paramétricos) ou teste U de Mann-

Whitney. As análises foram realizadas no Software GraphPad Prisma Versão 6.0 e 

um p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Ingestão alimentar e energética 

A quantidade de ração ingerida pelos animais dos grupos controle C2, C4 e 

C8 foram de 3,6±0,11g, 3,4±0,06g, e 3,6±0,05g, respectivamente. Por outro lado, 

ingestão de ração foi menor, com significância estatística (p<0,0001), nos animais 

que foram alimentados com a dieta aterogênica por duas (3±0,11g) quatro 

(2,9±0,08g) e oito (2,6±0,04g) semanas, nesta ordem (Figura 13). No entanto, o 

consumo de energia foi maior (p<0,05) nos grupos experimentais A2 [15,2±0,5 Kcal 

(+11,6%)] e A4 [14,7±0,4 Kcal (+12,2%)], porém menor no grupo A8 [13,1±0,2 Kcal 

(-5,1%)], quando comparados com os animais dos respectivos grupos controle [C2 

(13,6±0,4 Kcal); C4 (13,1±0,2 Kcal) e C8 (13,1±0,2 Kcal)] (Figura 14). 
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Figura 13 – Ingestão de ração. Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta controle e 
aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. Quando indicado, p<0,05 [*] vs. respectivo grupo 
controle. 
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Figura 14 – Consumo de energia. Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta controle e 

aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. Quando indicado, p<0,05 [*] vs. respectivo grupo 
controle. 
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4.2. Massa corporal 

 Os animais alimentados com a dieta controle por duas, quatro ou oito 

semanas apresentaram uma massa corporal final de 27±0,4g, 30±0,6g e 30±0,8g, 

respectivamente. Todavia, não houve ganho de peso corporal pela ingestão da dieta 

aterogênica, quando comparados aos animais que receberam a dieta controle, uma 

vez que a MC final do grupo experimental foi de 28,2±0,6g (A2), 30,3±1g (A4) e 

28,4±0,8g (A8) (Figura 15). Os animais submetidos à dieta controle por duas, quatro 

e oito semanas apresentaram o delta MC de 1,0±0,2g, 1,5±0,2g e 1,6±0,4g, 

enquanto que os animais alimentados com a dieta aterogênica o delta foi de 

0,7±0,1g, 1,7±0,6g e 0,9±0,6g, respectivamente, não sendo observadas diferenças 

estatísticas quando comparados com os seus respectivos controles (Figura 16). 

S e m a n a s

M
a

s
s

a
 C

o
rp

o
ra

l 
(g

)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

2 2

2 4

2 6

2 8

3 0

3 2

3 4
D ie ta  C o n tro le

D ie ta  A te ro g e n ic a

 

Figura 15 – Evolução da Massa Corporal (MC). Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta 

controle e aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. 
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Figura 16 – Delta da massa corporal (MC). Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta controle 
e aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. 
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4.3. Metabolismo lipídico 

No metabolismo lipídico, os grupos controles C2, C4 e C8 apresentaram 

níveis séricos de TG de 51,3±8,5 mg/dL, 36±6,2 mg/dL e 52,7±10,5 mg/dL, 

respectivamente, não sendo observadas diferenças estatísticas quando comparados 

aos grupos que receberam dieta aterogênica [A2 (35,5±6 mL/dL); A4 (60±17 mg/dL); 

A8 (46,7±5,8 mg/dL)] (Figura 17). Os mesmos grupos controles apresentaram CT de 

58,3±3,6 mg/dL, 68,9±5,6 mg/dL e 57,6±5 mg/dL, nesta ordem. Desta vez, a 

ingestão da dieta aterogênica aumentou os níveis de CT (A2 +62,6%; A4 +35,4% e; 

A8 +40%, p<0,05) (Figura 18). 
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Figura 17 – Triacilglicerol séricos. Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta controle e 
aterogênica por duas, quatro ou oito semanas.  
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Figura 18 – Níveis séricos de Colesterol total. Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta 
controle e aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. Quando indicados, p<0,05 [*] vs. respectivo 
grupo controle. 
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Continuando, os níveis séricos de HDL nos grupos controle foram de 63,5±2,5 

mg/dL (C2), 72,7±3,7 mg/dL (C4) e 99,1±17,8 mg/dL (C8), sendo observado 

aumento nos grupos com dieta aterogênica (A2 +99% A4 +369,1% e A8 +111,2% 

p<0,05) (Figura 19). Os valores de LDL, por sua vez, nos mesmo grupos controle 

foram de 36,5±10,7 mg/dL (C2), 19,5±4,9 mg/dL (C4) e 9,7±1,9 mg/dL (C8) também 

aumentados nos grupos submetidos a dieta aterogênica (A2 +162,8%; A4 +128,9%; 

A8 +109%, p<0,05) (Figura 20). 
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Figura 19 – Níveis séricos de Colesterol de alta densidade (HDL). Camundongos C57BL/6 

alimentados com dieta controle e aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. Quando indicados, 
p<0,05 [*] vs. respectivo grupo controle, [a] vs. grupo 2 semanas (mesma dieta). 
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Figura 20 – Níveis séricos de Colesterol de baixa densidade (LDL). Camundongos C57BL/6 

alimentados com dieta controle e aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. Quando indicados, 
p<0,05 [*] vs. respectivo grupo controle, [a] vs. grupo 2 semanas (mesma dieta).  
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4.4. Função hepática 

 Na análise da função hepática, os níveis séricos da enzima fosfatase alcalina 

nos animais alimentados com a dieta controle por duas, quatro ou oito semanas 

foram de 42,8±1 UI, 41,2±2,2 UI e 42,1±0,7 UI. Os níveis dessa enzima hepática não 

foram alterados pela dieta aterogênica. 
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Figura 21 – Níveis séricos de Fosfatase Alcalina. Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta 
controle e aterogênica por duas, quatro ou oito semanas. 

 

Por outro lado, nos mesmos grupos controle os níveis séricos da enzima 

alanina aminotransferase (ALT) foram de 15,3±2 U/mL (C2), 36,9±7,5 U/mL (C4) e 

42,1±12,3 U/mL (C8) e a dieta aterogênica foi capaz de aumentar os níveis dessa 

enzima nos animais dos grupos A2, A4 e A8 (+806,4%; +194,4% e +107,6%, 

p<0,05, respectivamente). E, por fim, os níveis de aspartato aminotransferase (AST) 

nos grupos controle foram de 72,3±4,1 U/mL (C2), 92±9,1 U/mL (C4) e 115,4±14,4 

U/mL (C8) aumentando somente nos grupos A2 e A4 (+89,8% e +39,7%, 

respectivamente, p<0,05) (Figura 22). 
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Figura 22 – Níveis séricos de alanina aminotransferase (ALT) (A) e aspartato aminotransferase 
(AST) (B). Camundongos C57BL/6 alimentados com dieta controle e aterogênica por duas, quatro ou 

oito semanas. Quando indicados, p<0,05 [*] vs. respectivo grupo controle, [a] vs. grupo duas semanas 
(mesma dieta). 
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4.5.  Hipertrofia cardíaca 

Não houve diferença significativa na massa cardíaca e na massa do 

ventrículo esquerdo (VE) dos animais que receberam a dieta experimental por duas, 

quatro ou oito semanas quando comparados com seus respectivos controles 

(Figuras 23 e 24). 
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Figura 23 – Massa cardíaca. Estes dados representam a massa cardíaca dos camundongos 
C57BL/6 submetidos à dieta controle e aterogênica por duas, quatro, ou oito semanas corrigida pela 
massa corporal (A) e pela tíbia (B). 
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Figura 24 – Massa do ventrículo esquerdo. Estes dados representam a massa cardíaca dos 

camundongos C57BL/6 submetidos à dieta controle e aterogênica por duas, quatro, ou oito semanas 
corrigida pela massa corporal (A) e pela tíbia (B). 
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4.6. Morfometria da aorta 

Nessa etapa da quantificação morfológica, no diâmetro médio da luz do 

segmento AT os valores encontrados nos grupos controle foram 541,4±104,2 µm 

(C2), 543,9±54,7 µm, (C4) e 542,4±48,5 µm (C8) com ausência de diferença 

estatística nos grupos que receberam dieta aterogênica por duas, quatro e oito 

semanas (628,4±98,9 µm, 614±47,3 µm e 583,4±130,4 µm, respectivamente) (Figura 

25). Por outro lado, o diâmetro da luz do segmento AA nos grupos controle foram 

392,1±113 µm (C2), 384,2±123,1 µm, (C4) e 469,5±139,8 µm (C8), já nos grupos 

experimentais foram 610,2±259,7 µm (A2), 365±72,1 µm (A4) e 317,6±59,5 µm (A8). 

Por outro lado, houve diferença estatística no grupo de animais que foram 

submetidos à dieta aterogênica por oito semanas quando comparado com o seu 

respectivo grupo controle (A8: -32,3%, p<0,05) (Figura 25). 
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Figura 25 – Diâmetro da aorta. Estes dados representam o diâmetro médio dos segmentos aórticos 

torácico (A) e abdominal (B) dos camundongos C57BL/6 submetidos à dieta controle e aterogênica 
por duas, quatro, ou oito semanas. Quando indicado, p<0,05 [*] vs. respectivo grupo controle. 
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Os valores de espessura da TM no segmento AT foram de 60,01±7,7 µm 

(C2), 54,69±6,7 µm (C4) e 46,47±5,9 µm (C8), não sendo observadas diferenças 

estatísticas quando comparados aos animais dos grupos que receberam a dieta 

experimental por duas, quatro ou oito semanas (58,16±5 µm; 53,41±4,2 µm e 

49,18±3,6 µm, respectivamente) (Figura 26). Já os valores de espessura da TM do 

segmento AA nos animais submetidos à dieta controle foram de 42,21±4,6 µm (C2), 

46,85±9,7 µm (C4) e 39,75±4,3 µm (C8) e nos animais que receberam a dieta 

modificada foram de 49,12±5 µm (A2), 34,85±0,12 µm (A4) e 35,91±7 µm (A8), estes 

últimos sem diferenças estatísticas quando comparados com os seus respectivos 

controles (Figura 26).  
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Figura 26 – Espessura da túnica média (TM). Estes dados representam a espessura média da TM 

dos segmentos aórticos torácico (A) e abdominal (B) dos camundongos C57BL/6 submetidos à dieta 
controle e aterogênica por duas, quatro, ou oito semanas.   
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Finalizando, não foram observadas diferenças significativas na relação 

TM:LUZ no segmento AT entre os animais dos grupos controle e experimental [C2 

(0,112±0,01); C4 (0,101±0,01); C8 (0,086±0,013) e A2 (0,094±0,12); A4 

(0,087±0,01); A8 (0,089±0,03)] (Figura 27). Por fim, a relação TM:LUZ do segmento 

AA nos grupos controle foram de 0,131±0,03 (C2), 0,123±0,03 (C4) e 0,092±0,03 

(C8), já nos grupos que receberam a dieta experimental foram 0,089±0,02 (A2), 

0,097±0,02 (A4) e 0,118±0,04 (A8). Neste segmento aórtico também não foi 

verificado diferença significativa quando comparados com os seus respectivos 

grupos controle (Figura 27). 
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Figura 27 – Relação Túnica Média (TM) e a Luz vascular. Estes dados representam a relação entre 

a TM e a luz vascular dos segmentos aórticos torácico (A) e abdominal (B) dos camundongos 
C57BL/6 submetidos à dieta controle e aterogênica por duas, quatro, ou oito semanas.  
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4.7. Morfometria do TAPV 

Na analise morfológica do TAPV, os adipócitos do segmento AT do grupo 

controle apresentaram diâmetro médio de 13,54±1 µm (C2), 12,93±1,6 µm (C4) e 

11,01±1 µm (C8). Enquanto isso, nos animais submetidos à dieta aterogênica, as 

medidas encontradas foram de 13,2±0,9 µm (A2), 14,5±0,9 µm (A4) e 11,15±1,5 µm 

(A8), não havendo diferenças significativas quando comparados aos seus 

respectivos controles (Figura 28). Por fim, no segmento AA os valores de diâmetro 

médio nos grupos controle foram de 11,34±1,3 µm (C2), 13,98±1,4 µm (C4) e 

12,38±1 µm (C8) e nos grupos experimentais foram de 14,95±1,1 µm (A2), 

13,55±0,6 µm (A4) e 12,91±1,6 µm (A8) estes também, por sua vez, não 

apresentaram mudanças significativas quando comparados com os seus respectivos 

grupos controle (Figura 28). 
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Figura 28 – Diâmetro dos adipócitos do tecido adiposo perivascular (TAPV). Estes dados 
representam o diâmetro médio dos adipócitos dos segmentos aórticos torácico (A) e abdominal (B) 
dos camundongos C57BL/6 submetidos à dieta controle e aterogênica por duas, quatro, ou oito 
semanas. 
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Na análise estereológica, a densidade de volume das gotículas lipídicas nos 

grupos controle do segmento AT foi de 0,27±0,04% (C2), 0,33±0,05% (C4) e 

0,22±0,07% (C8), não existindo diferença entre os animais submetidos a dieta 

experimental por duas, quatro ou oito semanas (0,33±0,07%; 0,33±0,05% e 

0,23±0,09, respectivamente) (Figura 29). Já no segmento AA, o Vv dos grupos 

controle foram de 0,39±0,09% (C2), 0,37±0,09% (C4) e 0,25±0,09% (C8) e, por fim, 

no grupo experimental foi de 0,30±0,07% (A2), 0,31±0,02% (A4) e 0,23±0,04% (A8), 

não sendo observada diferença estatística quando comparados com seus 

respectivos controles (Figura 29).  
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Figura 29 – Densidade de volume das gotículas lipídicas (Vv). Estes dados representam a 
densidade de volume das gotículas lipídicas dos adipócitos dos segmentos aórticos torácico (A) e 
abdominal (B) dos camundongos C57BL/6 submetidos à dieta controle e aterogênica por duas, 
quatro, ou oito semanas. 
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5. DISCUSSÃO 

Nos dias atuais, é indiscutível o consumo crescente da dieta ocidental 

composta por alimentos ricos em gordura saturada, carboidratos simples e sódio 

pela população mundial. Consequentemente, esses fatores são responsáveis pelo 

aparecimento de várias alterações metabólicas e doenças cardiovasculares (He e 

Macgregor, 2009; Sanders, 2016; Stanhope, 2016). Em particular, o consumo 

excessivo de gordura saturada, que eleva os níveis séricos de colesterol, 

principalmente, de partículas de LDL, é um dos fatores importantes para o 

desenvolvimento da aterosclerose (Steinberg, 2002). Apesar da fisiopatologia da 

aterosclerose estar bem mais elucidada quando comparada com algumas décadas 

atrás, ela continua sendo discutida, assim como a sua gênese, principalmente do 

ponto de vista celular e molecular (Ross, 1999; Galkina e Ley, 2009). 

O camundongo é o modelo animal mais utilizado para o estudo da 

fisiopatologia da aterosclerose. Em nosso estudo, optamos por utilizar a linhagem 

C57BL/6. Essa linhagem é relativamente resistente ao desenvolvimento da 

aterosclerose quando alimentada com uma dieta padrão para roedores, uma vez 

que seu nível plasmático de colesterol HDL é de aproximadamente 70%. Todavia, 

ela é capaz de desenvolver aterosclerose em certas condições (Xiangdong et al., 

2011). A linhagem C57BL/6 é susceptível ao desenvolvimento da aterosclerose 

quando submetida à uma dieta rica em gordura (15%), colesterol (1,25%) e ácido 

cólico (0,5%), chamada de dieta aterogênica (Paigen et al., 1985; Nishina et al., 

1990). O ácido cólico aumenta a absorção de gordura e colesterol e inibe a 

conversão de colesterol em ácido biliar (Ando et al., 2005).  

Estudos demonstram o surgimento das estrias gordurosas ou depósitos de 

gordura no espaço subendotelial após 12 semanas de ingestão da dieta aterogênica, 

porém esse tempo pode sofrer variação (Paigen, Morrow, et al., 1987; Nishina et al., 

1990; Nishina, Wang, et al., 1993). Com isso, o presente estudo submeteu 

camundongos C57BL/6 machos, com três meses de idade, à ingestão de uma dieta 

aterogênica por duas, quatro ou oito semanas, período que compreende o estágio 

inicial do desenvolvimento da aterosclerose neste modelo animal, a fim de se 

estudar o surgimento da doença e as possíveis alterações morfológicas associadas 

a este fenômeno. 
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Os achados do nosso estudo revelaram que os animais do grupo 

experimental ingeriram uma menor quantidade de ração quando comparados com 

os animais que receberam dieta controle. Apesar disso, houve aumento no consumo 

de energia nos grupos de duas e quatro semanas, uma vez que a densidade 

energética de ração é maior na ração aterogênica quando comparada com a dieta 

AIN93M (5,0 Kcal vs. 3,8 Kcal/g, respectivamente).  

A adiposidade sofre influência do tipo de gordura adicionada à dieta, sendo a 

gordura oriunda da banha de porco (mistura de gordura saturada e monoinsaturada) 

a mais recomendada para induzir a obesidade (Buettner et al., 2006). Todavia, em 

nosso estudo não houve aumento de massa corporal dos animais que ingeriram a 

dieta experimental quando comparados com os seus respectivos controles, 

demonstrando que a dieta aterogênica não foi capaz de alterar a massa corporal dos 

camundongos até a 8ª semana de experimentação. Corroborando com esse dado, 

Nishina e colaboradores também não observaram aumento da massa corporal com 

uma dieta aterogênica (Nishina et al., 1990). 

Em relação ao metabolismo lipídico, em nosso estudo a dieta aterogênica não 

foi capaz de alterar os níveis de TG em até oito semanas. Por outro lado, Srivastava 

e colaboradores, observaram o aumento dos níveis de TG de 32±7 mg/dL (grupo 

controle) para 41±2 mg/dL em camundongos submetidos a uma dieta aterogênica 

por três semanas (Srivastava et al., 2000). A maioria dos estudos que induzem a 

aterosclerose em camundongos através de dieta não analisam os níveis plasmáticos 

de TG ou quando analisam não relatam alterações nesse parâmetro.  

A alteração no metabolismo lipídico (dislipidemia), evidenciada por alteração 

nos níveis plasmáticos de CT, partículas de HDL e principalmente de LDL, são 

consideradas importantes para o desencadeamento e desenvolvimento da 

aterosclerose (Steinberg, 2002). Os níveis séricos de CT, HDL e LDL em nosso 

estudo aumentaram a partir da segunda semana de experimentação (+62,6%, +99% 

e +162,8%, respectivamente) e persistiram elevados em comparação aos 

respectivos grupos controles. Em relação aos níveis aumentados de CT, esse 

achado corrobora com diversos estudos (Paigen et al., 1985; Paigen, Mitchell, et al., 

1987; Leboeuf et al., 1990; Nishina et al., 1990; Srivastava et al., 2000), porém 

diverge do estudo de Machleder e colaboradores onde estes não encontraram 
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aumento significativo nos níveis de CT em até oito semanas em camundongos 

C57BL/6J (Machleder et al., 1997).  

Enquanto observamos o aumento dos níveis séricos tanto de HDL quanto de 

LDL, de acordo com vários estudos, uma dieta aterogênica, isto é, uma dieta rica em 

gordura com adição de ácido cólico é capaz de aumentar os níveis plasmáticos de 

LDL e diminuir os níveis de HDL. Esses estudos submeteram camundongos 

C57BL/6 fêmeas a uma dieta hiperlipídica com adição de ácido cólico em sua 

composição em diferentes tempos e relatam o decréscimo dos níveis de colesterol 

HDL em 50% (Paigen, Mitchell, et al., 1987; Leboeuf et al., 1990; Nishina et al., 

1990; Ishida et al., 1991; Machleder et al., 1997). De acordo com Machleder e 

colaboradores, esse decréscimo nos níveis plasmáticos de HDL pode ser observado 

a partir de duas a três semanas (Machleder et al., 1997). 

Em nosso estudo, apesar ter sido encontrado níveis alterados de CT e LDL o 

que mostra que a nossa dieta aterogênica foi eficaz em alterar esses parâmetros a 

partir da segunda semana, o aumento dos níveis de HDL é divergente com o que é 

encontrado na literatura quando camundongos C57BL/6 são submetidos a uma dieta 

rica em gordura com adição de ácido cólico. Nossa dieta aterogênica pode não ter 

sido capaz de diminuir os níveis plasmáticos do colesterol HDL em até oito semanas 

uma vez que camundongos C57BL/6 machos, apesar de desenvolverem lesões 

ateroscleróticas, são considerados mais resistentes (baixa prevalência) ao 

desenvolvimento da aterosclerose quando comparados às fêmeas da mesma 

linhagem. (Paigen, Holmes, et al., 1987; Machleder et al., 1997) De acordo com 

Paigen e colaboradores, isso ocorre devido a questões hormonais, relacionadas à 

testosterona e fatores genéticos relacionados ao sexo (Paigen, Holmes, et al., 1987). 

Em relação à função hepática, estudos demonstram que a presença de ácido 

cólico na dieta aterogênica é capaz de induzir a formação de cálculos biliares em 

camundongos. Khanuja e colaboradores relatam que os camundongos da linhagem 

C57BL/6 possuem uma prevalência intermediária para o desenvolvimento de calculo 

biliar quando submetidos a uma dieta aterogênica por 18 semanas (Khanuja et al., 

1995). Nishina e colaboradores em seu estudo, em 1990, observaram que após seis 

semanas três camundongos em um total de cinco quando submetidos à dieta 

aterogênica apresentaram a formação de cálculos biliares e que até 14 semanas 



43 
 

todos os cinco animais apresentam cálculos (Nishina et al., 1990; Khanuja et al., 

1995). Em nosso estudo analisamos os níveis plasmáticos de fosfatase alcalina 

como parâmetro para observar possíveis alterações da via/fluxo biliar. A fosfatase 

alcalina que é uma enzima encontrada no interior das células que formam os canais 

biliares, todavia ela é considerada um indicador inespecífico para lesão hepática, 

uma vez que é encontrada em outros tecidos (p. ex.: tecido ósseo e renal) (Sharma 

et al., 2014). Em nosso estudo, não houve alterações dos níveis plasmáticos de 

fosfatase alcalina nos grupos submetidos à dieta experimental, demonstrando que a 

dieta e o tempo de indução não foram suficientes para gerar alterações nos níveis 

dessa enzima.  

Por outro lado, os níveis aumentados de ALT, encontrados em nosso estudo, 

estão de acordo com a literatura, dado que, Nishina e colaboradores encontraram 

valores alterados de ALT (350%) no plasma de camundongos C57BL/6 submetidos 

à dieta aterogênica por 14 semanas (Nishina et al., 1990). As enzimas AST e ALT 

possuem um papel importante no metabolismo de aminoácidos e na 

gliconeogênese. A enzima ALT é considerada padrão ouro para detecção de lesão 

hepática, uma vez que níveis alterados demonstram infrequente falso negativo, 

limitados falsos positivos sendo encontrada primariamente no interior dos 

hepatócitos. A AST, por sua vez, é um bom marcador de lesão hepática, porém é 

considerada menos específica, já que é encontrada em outros tecidos (coração, 

cérebro e músculo esquelético). Com isso, a avaliação combinada dos níveis séricos 

dessas enzimas está relacionada à presença de lesão hepática. (Ozer et al., 2008). 

Apesar do nosso estudo não observar alterações dos níveis séricos de AST no 

grupo submetido à dieta experimental por oito semanas, a dieta foi eficiente em 

alterar os níveis plasmáticos de AST e ALT a partir de duas semanas até quatro 

semanas, sugerindo uma lesão ao nível de hepatócitos. 

Estudos relatam o papel importante do processo inflamatório, a disfunção 

endotelial, bem como o papel do TAPV na fisiopatologia da aterosclerose. O TAPV 

não é considerado somente um tecido adiposo que fornece suporte mecânico aos 

vasos, ele é considerado também como uma camada extra vascular capaz de 

modular a função arterial, por meio de uma complexa função endócrina e parácrina 

com secreção de diversas substâncias metabolicamente ativas, como por exemplo, 
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adipocinas, quimiocinas e fatores semelhantes a hormônios. Estas evidências 

sugerem seu envolvimento intimo na fisiologia e fisiopatologia vascular (Libby, 2002; 

Chatterjee et al., 2009; Szasz e Webb, 2012; Verhagen et al., 2014). 

O TAPV funcional possui um papel importante na fisiologia vascular, uma vez 

que possui efeitos considerados anti-aterogênicos como, por exemplo, função anti-

contrátil, contrátil e de termogênese. Por outro lado, o TAPV é encontrado alterado 

(disfuncional) na obesidade e no diabetes, expandindo e acumulando células 

inflamatórias, bem como alterando a produção de adipocinas e citocinas 

inflamatórias (papel pró-aterogênico) (Chang et al., 2013).  

Em relação à análise morfológica da aorta, apesar de ter sido encontrado uma 

diminuição do diâmetro da aorta abdominal estatisticamente significativa nos animais 

submetidos à dieta aterogênica por oito semanas quando comparados com seu 

respectivo controle, não é possível afirmar que houve remodelamento vascular, uma 

vez que a TM dessa mesma região não se mostrou alterada. Por outro lado, essa 

alteração pode sugerir o inicio de uma possível alteração vascular associado à dieta, 

posto que alterações morfológicas da aorta foram observadas em estudos nos quais 

camundongos foram submetidos à dieta aterogênica ou rica em gordura por 12-14 

semanas, sendo encontradas lesões ateroscleróticas ao longo da aorta (arco da 

aorta, aorta torácica e aorta abdominal) (Paigen, Morrow, et al., 1987; Nishina et al., 

1990; Lichtman et al., 1999).  

Adicionalmente, em nosso estudo, não houve o aumento do deposito de 

TAPV como observado por Police e colaboradores em camundongos ob/ob 

submetidos à dieta rica em gordura por um, dois ou quatro meses (Police et al., 

2009). Isto provavelmente se deve ao fato de que os animais utilizados no presente 

estudo não terem sido transgênicos e não terem se tornado obesos em até oito 

semanas de ingestão da dieta experimental. O estudo de Police e colaboradores 

relata que o TAPV da aorta torácica teria predomínio de adipócitos marrons, 

enquanto na porção abdominal da aorta os adipócitos brancos estariam em maior 

quantidade, quando comparados aos adipócitos marrons em camundongos C57BL/6 

não transgênicos (Police et al., 2009). Entretanto, no presente estudo não foram 

observadas diferenças morfológicas do TAPV nas porções torácica e abdominal da 

aorta, nos quais se observou um predomínio de adipócitos marrons em ambos os 
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segmentos, sem a presença de adipócitos brancos conforme esperado inicialmente, 

no segmento abdominal. 

Diante disso, de maneira geral, a ingestão da dieta aterogênica pelos 

camundongos por duas, quatro e oito semanas não foi suficiente para gerar 

alterações significativas na morfologia vascular. Entre os parâmetros avaliados, não 

foram detectadas alterações na espessura da túnica média vascular e no diâmetro 

da luz da aorta torácica e abdominal, indicando ausência de remodelamento 

vascular propriamente dito mediante a exposição à dieta aterogênica. Também não 

foi observado hipertrofia e/ou hiperplasia de adipócitos nos depósitos do TAPV em 

ambos os segmentos aórticos já mencionados.  

Por fim, é necessário ponderar algumas limitações encontradas durante a 

execução do estudo. Não foi possível administrar a dieta além de oito semanas, 

apesar de já ser sabido que o período entre 12-14 semanas compreende o estágio 

de aparecimento das estrias gordurosas (início do processo aterosclerótico 

propriamente dito). Do mesmo modo, não foram utilizados camundongos fêmeas 

para o estudo do efeito do gênero. Devido a problemas técnicos com a 

termocicladora em tempo real no momento final de fechamento da dissertação, não 

foi possível realizar a avaliação da expressão gênica.  
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6. CONCLUSÃO 

No tempo ofertado, a dieta aterogênica não foi capaz de produzir alterações 

morfológicas relevantes na parede da aorta torácica e abdominal e em seu tecido 

adiposo perivascular nos dieferentes períodos de administração da dieta. Todavia, a 

dieta hiperlipídica rica em colesterol e ácido cólico foi capaz de alterar o 

metabolismo lipídico e hepático, mesmo sem o ganho de massa corporal e sem ser 

necessário um tempo prolongado de exposição à dieta, em camundongos C57BL/6 

machos. 
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ANEXO 1 (Comitê de Ética) 
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ANEXO 2 (Apresentação na III Jornada Anual do PPGCCV) 
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ANEXO 3 (Apresentação na IV Jornada Anual do PPGCCV) 
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ANEXO 4 (Manuscrito submetido a revista Cardiovascular Pathology) 

 


