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RESUMO

Fatores como a adoção de um novo padrão dietético, maior oferta de alimentos
e principalmente o aumento do consumo das dietas "ocidentais" combinado ao sedentarismo e
mudança do estilo de vida, vêm contribuindo para o rápido aumento da prevalência global da
obesidade. Diante disso, a padronização de uma dieta para indução da obesidade e seus efeitos
aliados se faz necessária para buscar compreender suas vias de atuação. Sendo assim, o presente
estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de uma dieta com alto teor de carboidrato simples
sobre fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e alterações morfológicas no tecido adiposo
visceral em modelo animal. Utilizou-se ratos machos da linhagem Wistar, (n=10), divididos em
dois grupos, chamados de controle e experimental. Ao primeiro, foi ofertada a dieta padrão
Labina®, e ao segundo, a dieta experimental (HGLI), ambas ad libitum, por 17 semanas. Foi
coletado após as 17 semanas o tecido adiposo visceral perirenal, retroperitoneal e epididimal
para que fosse realizada sua avaliação morfológica, assim como, para detectar TNF-α. Os ratos
alimentados com a dieta experimental apresentaram quanto à análise morfológica, hipertrofia,
maior coalescência, extravasamento de plasma; e intensa marcação de TNF-α nos adipócitos
após a análise imunohistoquímica. Dessa forma, a dieta HGLI foi capaz de provocar alterações
no tecido adiposo visceral, mostrando-se eficiente para estudos da fisiopatologia que envolvem
complicações associadas à obesidade, sendo um modelo de dieta próximo da gênese da
obesidade em humanos.
Palavras-chave: Inflamação; índice glicêmico; carga glicêmica; adipócitos.
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1. INTRODUÇÃO

Fatores como a adoção de um novo padrão dietético, maior oferta de alimentos
e principalmente o aumento do consumo das dietas "ocidentais" (alimentos refinados, açúcares,
gorduras saturadas e similares) combinado ao sedentarismo e mudança do estilo de vida, vem
contribuindo para o rápido aumento da prevalência da obesidade mundial (WHO, 2013). A
obesidade é definida como o acúmulo em excesso de massa gorda e consequentemente está
associada a diversos problemas de saúde como: resistência insulínica (RI), diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer (CAMPBELL; SENIOR;
BELL-ANDERSON, 2017).
Estudos relacionados às causas e consequências da obesidade em humanos
apresentam limitações éticas, por esse motivo, modelos experimentais têm sido utilizados para
investigar essa temática (CASTRO et al., 2015), permitindo conhecer melhor as vias pelas quais
a obesidade induz as disfunções fisiológicas. Existem diferentes modelos envolvendo animais,
dentre eles, os que desenvolvem a obesidade a partir de mutações genéticas e os que são
submetidos a indução via consumo de alimentos altamente palatáveis e com alto valor
energético. Todavia, considerando que o modelo deve ser o mais próximo possível da gênese
da obesidade em humanos, a indução da obesidade por meio do consumo alimentar parecer ser
a mais adequada (ROSSINI et al., 2012).
Nesse contexto, destaca-se que a linhagem Wistar é indicada para ser utilizada em
modelos de obesidade induzida por dieta (DIO) visando melhor compreeender os mecanismos
e as alterações associadas (SILVA et al., 2000), principalmente por ser uma espécie heterogênea
de alta representatividade (NAKANISHI et al., 2015). Entretanto, vale ressaltar, que estudos
avaliando parâmetros inflamatórios como fator de necrose tumoral- alfa (TNF-α) são em sua
grande maioria realizados em camundongos (OLIVEIRA et al., 2013; MASI et al., 2017), sendo
escassa a avaliação com a linhagem Wistar.
Além disso, a padronização de uma dieta para indução da obesidade e seus
efeitos aliados se faz necessária para buscar compreender vias de atuação, assim como, buscar
soluções para sanar tal problemática. A seleção da dieta é de extrema importância, pela
capacidade dela desencadear diferentes respostas metabólicas. No estudo de Bortolin et al.
(2017) foi observado que ratos Wistar que consumiram diferentes dietas, exibiram fenótipos
divergentes.
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Diante do exposto e em razão do envolvimento do tecido adiposo (TA) nas
disfunções relacionadas à obesidade, aliado à importância que adquiriu nos últimos tempos,
esse passou a ser considerado um órgão central de controle metabólico (ALANIZ et al., 2007).
O TA atua sobre uma grande variedade de processos fisiológicos, incluindo ingestão alimentar,
metabolismo energético, termogênese, função neuroendócrina, resposta imunológica e função
cardiovascular (KERSAHAW; FLIER, 2004). Portanto, avaliar os impactos de uma dieta nesse
tecido é de grande relevância.
É importante evidenciar que, este estudo faz parte de um grande trabalho
desenvolvido pelo grupo de pesquisa Nutrição e Substâncias Bioativas para saúde
(NutriSBioativoS), o qual avaliou o efeito de uma dieta com alto teor de carboidratos simples,
(CARVALHO et al., 2017) e que foi capaz de ocasionar aumento da glicemia em jejum
(SANTOS J. P. S., 2016), triglicerídeos (SANTOS J. H., 2016) e VLDL no plasma (SILVA,
2016). Entretanto, ainda não avaliou-se o impacto dessa dieta quanto à marcação de TNF-α e
análise morfológica do tecido adiposo visceral. Acrescenta-se que também sobre o efeito dessa
dieta estão em andamento estudos relacionados à concentração plasmática e expressão gênica
de TNF-α, além das avaliações estereológicas e índice de adiposidade do tecido visceral todos
em ratos Wistar.
Sendo assim, o estudo em questão pretende avaliar os efeitos de uma dieta com
alto teor de carboidrato simples sobre TNF-α e alterações histológicas no tecido adiposo
visceral em ratos da linhagem Wistar.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL
Avaliar a presença de TNF- α e estrutura de adipócitos do tecido adiposo visceral
em ratos Wistar com obesidade induzida por dieta experimental.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar análise morfológica do tecido adiposo visceral de ratos Wistar.
- Investigar imunomarcação de TNF-α no tecido adiposo visceral desses animais.
- Comparar os resultados entre os animais alimentados com uma dieta padrão e
a dieta experimental.
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3. REVISÃO DA LITERATURA
3.1 DIETAS EXPERIMENTAIS EM ANIMAIS

Modificações expressivas nos hábitos alimentares, durante esse século, têm sido
marcadas pelo aumento do conteúdo de lipídios na dieta, que é geralmente tido como um
contribuinte significativo no aumento da incidência da obesidade (FLATT; TREMBLAY,
1998). Entretanto, além dos lipídios, o maior conteúdo de carboidratos na dieta, principalmente
na forma simples, representa também um fator de risco para o desenvolvimento da obesidade
(BAYOL et al., 2010).
A preocupação com o aumento da obesidade no mundo moderno, assim como,
os mecanismos envolvidos nessa problemática não é algo recente. Campfield (1983) em seu
estudo já abordava a obesidade e suas implicações adversas à saúde da população, levando
pesquisadores buscarem esclarecer os mecanismos envolvidos no controle de peso corporal,
utilizando-se, principalmente, de modelos experimentais animais. Ademais, estudos eficazes
sobre as consequências da obesidade em humanos têm limitações éticas, por essa razão,
modelos de dietas experimentais têm sido utilizadas para estudar a obesidade e doenças
associadas (NASCIMENTO et al., 2008).
Por conseguinte, um modelo dietético interessante, por desencadear uma
obesidade semelhante à humana é a dieta de cafeteria. Essa dieta tem como característica a alta
palatabilidade, sendo composta por alimentos industrializados, com alto valor calórico,
apresentando um elevado teor de carboidratos, contendo em sua composição, principalmente,
carboidratos simples, provenientes do uso de cereais refinados, grandes quantidades de gordura,
principalmente gorduras saturadas ou trans e baixo teor de proteínas, fibras alimentares e
micronutrientes (ALMEIDA et al., 2008; BAYOL et al., 2010).
Em vista disso, o consumo regular de uma dieta rica em gordura e carboidratos
refinados, tal como a dieta típica da cafeteria contribui para a hiperfagia e obesidade, bem como
outros problemas de saúde, consequências relacionadas à obesidade, como RI, hiperglicemia,
dislipidemia, hiperleptinemia, hiperinsulinemia e hipertensão arterial sistêmica (MACEDO et
al., 2012).
Sendo assim, o grupo de pesquisa NutriSBioativoS desenvolveu um modelo de
dieta experimental com alto teor de carboidratos simples, sendo essa composta de uma mistura
de ração comercial e alimentos fontes de carboidratos, apresentando alto índice glicêmico (77,6)
e alta carga glicêmica (38,8), denominada dieta de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica
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(HGLI). No estudo de Carvalho et al. (2017) ratos Wistar machos (n=10) foram divididos em
grupo controle (n=5) e grupo experimental (n=5), os ratos do grupo controle foram
alimentados com a ração padrão Labina® enquanto que o grupo experimental recebeu a
dieta experimental HGLI durante 17 semanas. A dieta HGLI ofertada ao grupo experimental
foi capaz de provocar aumento da glicemia em jejum, triglicerídeos e VLDL no plasma, além
de gerar uma maior expressão gênica de PPARγ no tecido adiposo desses animais. Esse estudo
reune quatro Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Nutrição da UFRN.
Dessa forma, devido à similaridade alimentar das dietas experimentais existentes
oferecidas a animais com as adotadas atualmente pela população, destaca-se a importância da
utilização desses modelos dietéticos como uma ferramenta útil para averiguar as mais diversas
alterações metabólicas que podem ser causadas por essas dietas em seres humanos (CASTRO
et al., 2015).

3.1.1 Carboidratos e seus efeitos na resposta glicêmica

A dieta de cafeteria de caráter hiperglicídico é caracterizada por oferecer um
percentual de carboidrato superior às dietas ditas balanceadas, apresentando frequentemente
mais que 65% do Valor Energético Total (VET) (CABALLERO et al., 2013).
Carboidratos são poliidroxialdeídos ou poliidroxicetonas, sendo as biomoléculas
mais abundantes na natureza e o principal elemento da dieta em muitas partes do mundo. Esses
elementos são divididos em três classes principais: monossacarídeos, oligossacarídeos e
polissacarídeos, conforme a quantidade de unidades poliidroxialdeídos ou poliidroxicetonas.
Como exemplo, os monossacarídeos que constituem o tipo mais simples de carboidrato,
possuem apenas uma unidade (glicose, frutose); os oligossacarídeos são cadeias curtas de até
10 monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, tendo como principal grupo os
dissacarídeos (sacarose, maltose); já os polissacarídeos, os açúcares mais complexos, são
polímeros de açúcar que contém mais de 20 unidades de monossacarídeos (glicogênio, amido)
(NELSON; COX, 2014).
Logo após uma refeição, alimentos ricos em carboidratos apresentam efeitos
diferenciados em relação à liberação da glicose e a promoção de respostas hormonais (BJÖRCK
et at., 1994). Os carboidratos da dieta apresentam diferentes composições químicas (por
exemplo, açúcares - simples e polissacarídeos - complexos) e de acordo com suas estruturas
físicas podem (ou não) ser digeridos e absorvidos no intestino delgado humano de diversas
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formas e, consequentemente, dão origem a diferentes respostas à glicose (resposta glicêmica)
(LEEDS, 2002). Além disso, outros fatores influenciam na resposta glicêmica, tais como:
quantidade de carboidrato presente no alimento, natureza do amido (teores de amilose e
amilopectina e de amido resistente), natureza dos monossacarídeos, grau de cozimento e de
processamento do alimento, interação amido-nutriente, teor de lipídeos, proteínas e fibra
alimentar, além dos efeitos fisiológicos e bioquímicos da mastigação, do esvaziamento gástrico
e da absorção (JENKINS et al., 1981).
Portanto, devido ao fato de o organismo não digerir e nem absorver todos os
carboidratos com a mesma velocidade, o índice glicêmico (IG) foi desenvolvido para avaliar o
efeito dos carboidratos sobre a glicose sanguínea. O IG foi conceituado como o aumento da
área sob a curva da resposta glicêmica produzida por um determinado alimento, em relação à
mesma quantidade de carboidrato disponível de um produto padrão (pão branco ou glicose).
Dessa forma, é possível classificar os alimentos de acordo com seu potencial em elevar a
glicemia, em relação a um alimento controle (JENKINS et al., 1981). Já a carga glicêmica (CG),
mede o impacto glicêmico da dieta, sendo calculado pelo produto do IG do alimento pela
quantidade de carboidrato, contida na porção consumida do alimento (SALMERON et al.,
1997).
3.1.2 Macronutrientes em dietas

Os macronutrientes são compostos químicos ingeridos em alta quantidade, esses
atuam como fontes de energia para o corpo. De acordo com as recomendações a ingestão
calórica total deve ser dividida pelo percentual de ingestão de macronutrientes, variando
conforme a organização e diretriz a ser seguida. Conforme a Dietary Reference Intakes (DRI),
recomenda-se no geral as seguintes ingestões:10 a 35 % de proteína; 20 a 35 % de lipídeo; 45
a 65 % de carboidrato (IOM, 2002). Já para a Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura/Organização Mundial da Saúde, (FAO/OMS) a faixa estabelecida para o consumo
de proteína em relação à energia é de 10 a 35%; lipídios de 15 a 30% e carboidratos de 55 a
75%, (WHO, 2003), destacando-se os carboidratos como o macronutriente de maior faixa de
recomendação, sendo assim, de grande importância para nossa alimentação.
Segundo as Recomendações da DRI do National Research Council
Subcommitee de 1989, em uma dieta equilibrada os carboidratos devem representar a maior
parte da ingestão energética. Mesmo sendo pequenas as reservas de glicogênio do organismo
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(MAUGHAN; BURKE, 2004), elas são importantes durante o período de jejum e também
durante a situação de exercício prolongado, na qual a glicose e os ácidos graxos são oxidados
para fornecer energia para a contração muscular (LIEBMAN; WILKINSON, 2002).
Entretanto, existe uma preocupação quanto ao consumo em excesso dos
carboidratos, já que as taxas de doenças cardiovasculares, DM2 e obesidade têm aumentado
em pessoas que consomem dietas ricas em energia na forma de carboidratos simples, quando
comparado aos grãos integrais. Isso deve-se ao fato de influenciarem no IG. O IG é
influenciado por diversos fatores, tais como: estrutura do amido, conteúdo de fibras,
processamento dos alimentos e estrutura física de outros macronutrientes da refeição. O alto
IG estimula a lipogênese, acarretando o aumento do tamanho dos adipócitos, enquanto dietas
com baixo IG inibem esta resposta. Logo, carboidratos com alto IG estão associados a o
aumento do risco de doenças cardiovasculares, DM2 e obesidade (MORRIS; ZEMEL, 1999).
Além disso, em estudos realizados com animais têm sido observado que a taxa
de oxidação de carboidratos e lipídios na dieta pode interferir na composição corporal.
Estudos envolvendo dietas isoenergéticas com conteúdo distinto de lipídios evidenciaram
que, quanto maior o seu consumo, maior o ganho de peso (ROBERTS, 1995).

3.2 OBESIDADE

Obesidade é definida como o excesso de gordura corporal, resultado direto do
balanço energético positivo, em que o consumo de energia é maior que o gasto da mesma. Esse
desbalanço tem causa multifatorial, com uma forte associação entre bagagem genética e
exposição a um ambiente obesogênico (vida sedentária, atividades físicas inadequadas, oferta
mais fácil de alimentos e alimentos refinados com alto índice glicêmico), dentre outros fatores
(TCHERNOF; DESPRÉS, 2013). Com a evolução rápida das dietas refinadas e maior oferta
dos alimentos, associado a uma lenta evolução do organismo humano, houve um aumento da
incidência da obesidade nas últimas décadas, tornando-se uma enorme pandemia, com prejuízos
à saúde e economia das nações. É importante lembrar que a obesidade não caminha sozinha,
pois ela acarreta diversas doenças crônicas, algumas delas incapacitantes, outras letais como o
câncer (BRAY et al.,2016).
O consenso bariátrico brasileiro de 2008 refere a obesidade como uma
alteração corporal resultante desse desbalanço supracitado. Entretanto, na prática clínica,
essa alteração corporal não é medida de rotina e o diagnóstico da obesidade é mais
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dependente do índice de massa corpórea (IMC), medida da razão do peso sobre a altura ao
quadrado (kg/m²). Apesar de não ser o melhor método de diagnóstico, já que não diferencia
entre massa magra e gordura corporal, por sua praticidade e rápida difusão no meio científico,
tornou-se padrão de diagnóstico e rastreio de obesidade. Há uma forte correlação entre o
aumento do IMC e morbi-mortalidade.
Ainda sobre esse índice, ele é usado para classificar o peso em subtipos: IMC
< 18,5 kg/m²: baixo peso; IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m²: peso normal; entre 25 e 29,9 kg/m²:
sobrepeso; 30 – 34,9 kg/m²: obesidade classe I; entre 35 e 39,9 kg/m²: obesidade classe II;
por fim, IMC acima de 40 kg/m², obesidade classe III ou obesidade mórbida. Tal
diferenciação em subtipos é importante por guiar os tratamentos conforme cada classe
(JENSEN et al., 2014). Outra ferramenta importante no diagnóstico da obesidade é a
perímetro abdominal, principalmente usada para IMC menor que 35 kg/m². Há fortes
evidências demonstrando que o aumento do perímetro abdominal está associado ao aumento
risco cardiovascular. Como o IMC não é capaz de distinguir qual o tipo de compartimento é
mais afetado com a deposição de gordura, a ferramenta do perímetro abdominal é um
importante adjuvante nesse diagnóstico e na estimativa de risco cardiovascular
(TCHERNOF; DESPRÉS, 2013).
O tratamento da obesidade é multifatorial e tem o IMC como um norteador de
condutas. A principal intervenção e considerada como pedra angular na terapêutica é a
mudança de estilo de vida, que engloba treinamento comportamental, exercício físico e dieta.
Há também o tratamento farmacológico, com drogas apresentando mecanismos de ação
diversos, com o intuito de aumentar o gasto ou diminuir o consumo energético. E na falha do
tratamento clínico e/ou farmacológico, há o tratamento cirúrgico, chamado de cirurgia
bariátrica. Tem indicação para IMC maior que 35 kg/m² associado a comorbidades, ou para
IMC superior a 40 kg/m² mesmo sem comorbidades. Atualmente com as técnicas cirúrgicas
minimamente invasivas (laparoscopia e robótica) tem baixos índices de complicação e seus
resultados são superiores ao tratamento clínico, fato comprovado em trabalhos de grande
relevância, tais como Swedish Obese Subjects (SOS) ou STAMPEDE trial (BRAY et al.,
2016).
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3.2.1 Modelo animal de obesidade

O estudo dos mecanismos pelos quais a obesidade induz as disfunções
fisiológicas pode ser facilitado com a utilização de modelo animal em ambiente de pesquisa.
Existem diferentes modelos animais, geralmente roedores, que desenvolvem a obesidade a
partir de mutações genéticas, como os ratos: ratazana endogâmica KK, ratos ob/ob, rato Zucker,
entre outros. Entretanto, considerando que o modelo deve ser o mais próximo possível da
gênese da obesidade em humanos, a indução dessa condição via consumo de alimentos
altamente palatáveis e com alto valor energético parece ser o mais apropriado (ROSINI et al.,
2012).
A linhagem não-endogâmica Wistar (Rattus norvegicus), uma das mais
utilizadas ao redor do mundo, é um atraente modelo para pesquisa por seu pequeno porte, seu
ciclo biológico curto, baixo custo de criação e grau de similaridade genética com seres
humanos. Aproximadamente, 80% de seu DNA é idêntico ao do homem. Isso permite que se
extrapolem resultados científicos obtidos em ratos na estimativa de potenciais efeitos de
tratamento em seres humanos (GIBBS et al., 2004).
Alguns estudos têm evidenciado a eficácia da ingestão de dietas hipercalóricas
ou dietas hiperlipídicas na gênese da obesidade e de suas comorbidades. Os animais da
linhagem Wistar são utilizados em estudos com DIO, e os resultados mostram que o peso
corporal encontra-se aumentado. Ratos Wistar tratados com dieta hipercalórica e hiperlipídica
durante três meses aumentaram aproximadamente 1,4 vez a massa corporal quando comparados
com animais-controle (SILVA et al., 2000).
No estudo de Bortolim et al. (2017), foram utilizados ratos Wistar machos e
foram avaliadas diferentes dietas quanto à indução da obesidade durante um período de 18
semanas. Foi elaborada uma dieta baseada na dieta ocidental humana (WD) e comparou-a com
a dieta da cafeteria (CAF) e dieta rica em gordura (HFD), a fim de avaliar qual a dieta mais
refletia a obesidade humana. Os ratos alimentados com as quatro dietas diferentes exibiram
fenótipos completamente diferentes, destacando a importância da seleção de dieta (BORTOLIN
et al., 2017). Além dos ratos da linhagem Wistar são utilizados também em DIO ratos SpragueDawley, Long Evans e Osborne Mendel (NILSSON et al., 2012).
No que se refere aos estudos em modelo animal para avaliar TNF-α, a literatura
é escassa quanto à utilização de ratos Wistar para tal análise. A maioria dos estudos são
realizados em camundongos, sendo esses de linhagem consanguíneas, ou seja, são mais
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homogêneos e portanto, não são tão representativos da população em geral como a linhagem
Wistar (não consanguíneos) (OLIVEIRA et al., 2013; MASI et al., 2017).
Ademais, outros fatores devem considerados no uso animal em experimentos,
segundo Rosini et al. (2012), animais com idade e peso semelhantes no início do protocolo
experimental apresentaram resultados diferentes quanto ao ganho de peso corporal. Em
algumas investigações, verificou-se aumento no peso corporal (LÓPEZ et al., 2003; GUERRA
et al., 2007) enquanto que em outras não (BURNEIKO et al., 2006; ZAMBON et al., 2009).
Portanto, mostra-se mais uma vez que além do tipo de dieta, outras questões
podem influenciar na gênese da obesidade. No entanto, mesmo diante de algumas limitações, a
utilização de DIO em animais tem se mostrado eficiente para o estudo da fisiopatologia das
complicações associadas à obesidade, visto que é o modelo mais próximo da gênese da
obesidade em humanos (ROSINI et al., 2012).

3.3 GORDURA CORPORAL

A função principal do tecido adiposo é armazenar a gordura em condições de
excesso de calorias, podendo essa ser liberada durante o jejum e privação de alimentos
prolongada. Além disso, pode desempenhar o papel de termorregulação e proteção de órgãos
mecânicos (TRAYHURN, 2013).
Nos últimos 20 anos, os pontos de vista sobre o tecido adiposo mudaram
significativamente no momento em que esse tecido adiposo foi identificado como responsável
pela síntese de leptina, sendo essa secretada para circulação. Dessa forma, o tecido adiposo
passou a ser reconhecido como um órgão endócrino metabolicamente ativo e uma fonte
importante de substâncias biologicamente ativas com ações locais e /ou sistêmicas, as quais
afetam uma grande variedade de processos fisiológicos, incluindo ingestão alimentar,
metabolismo energético, termogênese, função neuroendócrina, angiogênese, reprodução,
resposta imunológica e função cardiovascular (KERSAHAW; FLIER, 2004)
O tecido adiposo secreta um número enorme de fatores que estão envolvidos na
modulação da RI (QATANANI; LAZAR, 2007) tais como, leptina e adiponectina, secretados
pelos adipócitos, e muitas citocinas e quimiocinas, produzidas pelas células da fração
estromavascular e pelos macrófagos residentes (TILG; MOSCHEN, 2006).
A elevação da massa adiposa que se dá na obesidade é determinada pelo aumento
do tamanho do adipócito (hipertrofia) e/ou do seu número (hiperplasia). As modificações no
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tamanho (diâmetro e volume) de adipócitos maduros ocorrem em resposta à ativação de suas
ações metabólicas típicas, que são a lipogênese e lipólise (JENSEN, 1997). A adipogênese é
caracterizada basicamente pela conversão de pré-adipócitos em adipócitos maduros, evento que
tem sido descrito com bastante regularidade em vários modelos experimentais que utilizam
roedores e que, quando exacerbado, leva a hiperplasia adiposa, relacionando-se diretamente
com o surgimento da obesidade (GREGOIRE; SMAS; SUL, 1998)

3.3.1 Atividade inflamatória do tecido adiposo

Como discutido anteriormente, o tecido adiposo é um órgão dinâmico, esse é
responsável por secretar vários fatores denominados adipocinas. Tais adipocinas, em sua grande
maioria, estão relacionadas, direta ou indiretamente, a processos que contribuem para
aterosclerose, hipertensão arterial, RI, DM2 e dislipidemias, ou seja, representam o elo entre
adiposidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares (HOTAMISLIGIL, 2006;
ARNER, 1995). Dentre elas, destacam-se o TNF-α, a interleucina-6 (IL- 6), o inibidor de
plasminogênio ativado-1 (PAI-1), a proteína-C reativa (PCR), a resistina, a proteína estimulante
de acilação (ASP) e os fatores envolvidos no sistema renina angiotensina. Na obesidade, os
depósitos de gordura corporal estão hipertrofiados, apresentando elevada expressão das
adipocinas, proporcional ao maior volume das células adiposas (SAVAGE et al., 2001;
REXRODE et al., 2003).
O TNF-α é uma citocina que age diretamente no adipócito, promovendo indução
de apoptose, inibição da lipogênese, via inibição da expressão da lipase lipoprotéica (LLP), do
Glucose transporter type 4 (GLUT-4) e da acetil CoA sintetase, bem como aumento da lipólise,
cumprindo, portanto, importante papel regulador no acúmulo de gordura no tecido adiposo
(ARNER, 1995; MONTAGUE et al., 2007). A expressão de RNAm e a secreção de TNF-α são
elevadas em animais e humanos com obesidade, correlacionando positivamente com aumento
do volume das células adiposas em todos os depósitos de gordura corporal (WINKLER et al.,
2003; KAHN; FLIER, 2000).
Em ratos com obesidade, a neutralização de TNF-α causou melhora significativa
na captação de glicose em resposta à ação da insulina, indicando sua relação com a RI na
obesidade (HOTAMISLIGIL, 2006). O TNF-α também está envolvido no processo
inflamatório da aterogênese. Ele participa da migração de monócitos e sua conversão em
macrófagos na parede endotelial, por meio da transcrição do fator k-β, que modula uma série
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de mudanças inflamatórias no tecido vascular, como expressão da molécula de adesão na
superfície das células endoteliais e musculares lisas (LYON; LAW; HSUEH, 2003).
Sem dúvidas, as questões relacionadas às infinitas funções do TNF-α ainda se
apresentam como uma lacuna no meio científico e estão distantes de serem totalmente
respondidas e por isso, modelos experimentais que garantam essa alteração de modo seguro
serão sempre de extrema importância. Diante disso, torna-se essencial investigar o efeito das
vias de atuação das dietas sobre os parâmetros inflamatórios, sendo o modelo dietético utilizado
pelo nosso grupo de pesquisa uma opção para avaliar TNF- α.

3.3.2 Distribuição da gordura corporal

Há dois tipos distintos de tecido adiposo, o branco (TAB) e o marrom (TAM),
em ambos as principais células são os adipócitos. O TAB corresponde a grande maioria da
gordura existente nos humanos adultos é responsável principalmente pela homeostase
energética (lipogênese e lipólise) e pela ação endócrina, a energia é armazenada como
triacilgliceróis (TAG) formados a partir de ácidos graxos (AG) esterificados com uma molécula
de glicerol (NAVARRO et al., 2016).
Ademais, é morfologicamente unilocular, ou seja, possui uma única gota lipídica
que ocupa 80% a 90% de seu volume, apresentando uma camada fina no citoplasma e um núcleo
achatado, localizado na periferia da célula. O tecido adiposo branco se distribui em diversos
depósitos no organismo humano, que são classificados anatomicamente como subcutâneo e
visceral (NADERGAARD; LINDBERG, 1982). O subcutâneo é representado principalmente
pelos depósitos sob a pele nas regiões abdominal, glútea e femoral, enquanto que o visceral, é
depositado próximo ou mesmo no interior das vísceras da cavidade abdominal, sendo bem
exemplificado pelas gorduras mesentérica, omental e retroperitoneal (WRONSKA; KMIEC,
2012).
Já os adipócitos marrons, estão envolvidos na queima de energia para a
termogênese e na regulação da temperatura corporal, possuem morfologia multilocular (têm
várias gotas lipídicas no citoplasma), citoplasma mais abundante, núcleo esférico e de
localização excêntrica em humanos. O TAM está presente na região torácica e clavicular, o
principal sinal para ativação de adipócitos marrons é a redução da temperatura corporal ou a
dieta também pode ativar de maneira semelhante, influenciando sua atividade no
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comportamento alimentar e no equilíbrio de energia (NADERGAARD; LINDBERG, 1982;
CINTI, 2005).
Em roedores, o tecido adiposo é distribuído de forma semelhante aos humanos.
De acordo com Waldén et al. (2012), os depósitos de TAB em roedores incluem o subcutâneo
anterior que contempla o TAB interescapular e axilar (localizado na região escapular), TAB
inguinal (anexado dorsalmente ao longo da pelve para a coxa do membro posterior), TAB
perigonadal (que envolve o útero, os ovários nas fêmeas, o epidídimo ou testículos em machos),
TAB retroperitoneal (localizado dentro da cavidade abdominal ao longo da parede dorsal do
abdômen atrás do rim), TAB perirenal (ligado aos rins), e TAB mesentérico (alinhando a
superfície dos intestinos). Já o TAM está localizado nas regiõões interescapular, sub-escapular
e cervical, sendo do lado anterior superior do tronco e do pescoço.
O aumento da massa de tecido adiposo é a principal característica fenotípica da
obesidade. O montante e a distribuição do tecido adiposo estão associados a muitas
consequências adversas da obesidade, como doença cardiovascular e DM2 (EVANS et al.,
1984; BROCHU; POEHLMAN; ADES, 2000). No entanto, a distribuição da gordura corporal
parece ser ainda mais importante do que a quantidade total de gordura (WEISS, 2007).
Consequentemente, também a adiposidade visceral tem sido fortemente ligada à RI, DM2,
hipertensão e dislipidemia, levando a risco aumentado para desenvolver doença cardiovascular,
enquanto tais associações parecem ser muito menos consistentes quando relacionadas a massa
gordurosa subcutânea (DESPRES, 2001; EVANS et al., 1984).
Em um estudo realizado em ratos Wistar por Palou et al. (2009), observou-se
uma expressão mais elevada de genes relacionados com lipogênse e lipólise e menor expressão
de genes relacionados à oxidação de ácidos graxos em depósitos internos (particularmente no
retroperitoneal, que também apresenta o maior tamanho de adipócitos). Tal achado pode
explicar as taxas de renovação de triacilglicerídeos mais elevadas e dessa forma, o
comportamento diferencial do depósito de gorduras em situações fisiológicas e envolvimento
em distúrbios metabólicos vinculados à obesidade.
Sabe-se que o tecido adiposo visceral é um importante marcador na gênese da
obesidade e outras comordidades associadas. Portanto, se faz necessário, uma melhor
compreensão e avaliação mais minuciosa dos efeitos provocados pela dieta desenvolvida pelo
grupo de pesquisa NutriSBioativoS, a fim de avaliar o parâmetro inflamatório TNF-α e a
orgnização morfológica do tecido adiposo visceral de ratos Wistar machos.
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4. METODOLOGIA
4.1 ANIMAIS E DESENHO EXPERIMENTAL

Foram utilizados ratos machos, adultos, da linhagem Wistar (n=10), pesando 308
g (DP = 35,9), esses foram divididos em dois grupos (n=5 cada), o controle e o grupo
experimental. Os animais do grupo controle foram alimentados com a dieta padrão e o
experimental com uma dieta que possui alto índice glicêmico e alta carga glicêmica (dieta
HGLI). Os animais foram submetidos ao experimento por 17 semanas, seguindo as
recomendações de Carvalho et al. (2017) e posteriormente foram analisados os tecidos adiposos
viscerais desses animais quanto ao aspecto morfológico e à presença de TNF-α.
Durante o experimento, os animais ficaram alojados em gaiolas ventiladas na
condição padrão de luminosidade (12 h/12 h claro/escuro), temperatura (23-25 ºC) e umidade
(50 ± 5%), com água e alimento ad libitum. Os animais foram obtidos do biotério da
Universidade Potiguar (Unp), em Natal – RN.
Todos os experimentos foram desenvolvidos de acordo com o Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals (2011) e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais
(CEUA-UnP) sob protocolo nº 012/2015.

4.2 DIETAS

As dietas ofertadas foram: a ração Labina® (ofertada ao grupo controle),
adquirida comercialmente pela Purina Brasil e a dieta experimental (HGLI), essa produzida no
Laboratório de Técnica e Dietética da Universidade Federal do Rio Grande do norte (UFRN) e
oferecida ao grupo experimental. Para produção de 100 g da dieta HGLI, utilizou-se 45,2 g da
ração Labina®, a qual foi triturada por meio de um processador de alimentos, sendo essa
acrescida com 9,6 g de açúcar refinado e 45,2 mL de leite condensado. Posteriormente, a ração
foi moldada com formato cilíndrico, sendo submetida ao forno pré-aquecido a 180 ºC, por
aproximadamente 40 minutos, segundo metodologia descrita por Carvalho et al. (2017).
A dieta experimental e a padrão foram ofertadas aos animais dos grupos
experimental e controle, respectivamente, por 17 semanas, as quais foram abastecidas duas
vezes na semana. A oferta de ambas as dietas e de água deu-se de maneira ad libitum.
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4.3 COLETA DE TECIDO ADIPOSO E ANÁLISES
4.3.1 Anestesia e eutanásia

A eutanásia dos ratos foi realizada após 17 semanas de estudo, os animais do
grupo controle e do grupo experimental foram anestesiados com 250 mg de cloridrato de
tiletamina e 250 mg de cloridrato de zolazepam e eutanasiados. O tecido adiposo visceral
(perirenal, retroperitoneal e epididimal) foi removido para ser analisado.

4.3.2 Análise morfológica do tecido adiposo visceral

Para a realização da análise morfológica do tecido adiposo visceral,
compartimento (retroperitoneal, epididimal e perirenal) foi fixado à temperatura ambiente em
solução de formalina tamponada 4% por 24 h. Foi feita a desidratação do tecido em uma série
alcoólica crescente (80%, 90%, absoluto) em seguida, foi realizada a clarificação, com posterior
impregnação em parafina. Foram efetivadas secções do tecido com 4 µm, as quais foram
coradas com hematoxilina e eosina. Efetivou-se a leitura diagnóstica da organização histológica
dos tecidos nos grupos estudados, e por fim, as imagens de cada animal foram capturadas por
meio da câmera digital DS-Ri1 (Nikon, Edgewood, Nova York, EUA) acoplada a um
microscópio Eclipse Ni (Nikon, Edgewood, Nova York, EUA) (MARTINS et al., 2017).
4.3.3 Imunohistoquímica de TNF-α em tecido adiposo visceral

Após a coleta do tecido adiposo visceral (perirenal, retroperitoneal, epididimal),
esse foi submergidos em formalina tamponada 4% por 24 h, à temperatura ambiente, para
fixação. E então, foram executados cortes de 3 µm de espessura em micrótomo rotativo de
parafina para montagem em lâminas gelatinizadas. Para a imunocoloração, foi utilizado o kit
Rabbit Specific HRP/DAB (ABC) (Abcam, Cambridge, Reino Unido), de acordo com as
instruções do fabricante
Inicialmente, as lâminas foram desparafinizadas com xilol, realizando-se 3
banhos de 10 minutos, e em seguida hidratadas com banhos de 5 minutos em série decrescente
de álcool (100, 95, 80, 70, 50 e água destilada). Foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena
utilizando-se o peróxido de hidrogênio mediante o kit citado, por 10 minutos, em mesa
agitadora a 55 rpm. Após o bloqueio da peroxidase endógena, as lâminas foram lavadas em
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cubas, em mesa agitadora, por 5 minutos com tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 7,4 (PBS),
repetindo-se o processo 3 vezes.
A recuperação antigênica foi realizada com tampão citrato pH 6,0 em uma placa
aquecedora, ao atingir 80 ºC, as lâminas foram submergidas por 20 minutos e foi esperado mais
20 minutos para que esfriassem. Por fim, as lâminas foram lavadas com tampão PBS, por 5
minutos, na cuba, em mesa agitadora, 3 vezes. Após lavagem, foi aplicado o bloqueio de
proteína, deixando agir por 10 minutos, visando bloquear a coloração de fundo não específica,
e posteriormente repetindo-se o processo de lavagem por 3 vezes com o tampão PBS.
Depois, o material foi deixado em repouso overnight à temperatura ambiente
com a diluição do anticorpo primário policlonal de coelho: anti-TNF-α (diluição 1:100)
(Abcam, Cambridge, Reino Unido). Após incubação overnight, foi lavado em PBS por 5
minutos, trocando o tampão por 5 vezes, em mesa agitadora. E incubou-se o material com
anticorpo secundário biotinilado durante 60 minutos, repetindo os 5 banhos com o PBS, como
anteriormente.
Em seguida, foi aplicada a estreptavidina peroxidase, permanecendo por 20
minutos em mesa agitadora a 55 rpm, e foi realizada a lavagem das lâminas com o tampão PBS,
durante 5 minutos, por 5 vezes. Dando continuidade ao processo, incubou-se, protegido da luz,
o substrato diaminobenzidina (DAB) por 10 minutos, com posterior lavagem em PBS por 5
minutos, com cinco banhos consecutivos. Para finalizar, as lâminas foram desidratadas e
montadas.
Para realizar a análise, imagens do tecido adiposo após a imunohistoquímica
foram capturadas utilizando uma câmera digital DS-Ri1 (Nikon, Edgewood, Nova York, EUA)
acoplada a um microscópio Eclipse Ni (Nikon, Edgewood, Nova York, EUA).
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5. RESULTADOS
5.1 ANÁLISE MORFOLÓGICA DO TECIDO ADIPOSO VISCERAL DE RATOS APÓS
INGESTÃO DE DIETA HGLI E PADRÃO

Foi evidenciado no tecido adiposo do grupo experimental (dieta HGLI) uma
maior fusão das membranas dos adipócitos (coalescência), consequentemente maior
extravasamento de plasma e aumento do tamanho dos adipócitos (hipertrofia), quando
comparados aos animais do grupo controle (dieta padrão) (Figura1). Além disso, diagnosticouse no tecido adiposo perirenal do grupo controle células multiloculares (tecido adiposo marrom)
(Figura 2), o que que não foi observado no grupo experimental.
5.2. DETECÇÃO POR IMUNOHISTOQUÍMICA DE TNF-α EM ANIMAIS APÓS
INGESTÃO DE DIETA HGLI E PADRÃO
Observou-se imunomarcação muito leve de TNF-α no tecido adiposo dos
animais do grupo controle, de forma inversa, os animais do grupo experimental (dieta HGLI)
revelaram intensa marcação dessa citocina em todos os compartimentos de tecido adiposo
avaliados (Figura 3). Esse resultado evidencia que a dieta HGLI foi capaz de provocar
inflamação com presença de TNF-α em tecido adiposo nos ratos da linhagem Wistar.
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Figura 1. Fotomicrografia do tecido adiposo de ratos Wistar submetidos a diferentes tratamentos durante 17 semanas. Controle: dieta padrão (Labina®);
Experimental: dieta HGLI. Todos os grupos são representados com n = 5 animais. (A) Adipócitos perirenais no grupo Controle; (B) Adipócitos retroperitoneais
no grupo Controle; (C) Adipócitos epididimais no grupo Controle; (D) Adipócitos perirenais no grupoExperimental ; (E) Adipócitos retroperitoneais no grupo
Experimental; (F) Adipócitos epididimais no grupo Experimental. Dieta HGLI: Mistura composta por Labina®, leite condensado e açúcar (1: 1: 0.2).
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Figura 2. Fotomicrografia do tecido adiposo visceral perirenal de ratos Wistar submetidos a diferentes tratamentos durante 17 semanas. Controle: dieta padrão
(Labina®); Experimental: dieta HGLI. (A) adipócitos perirenais do grupo controle; (B) adipócitos perirenais do grupo experimental. Dieta HGLI: Mistura
composta por Labina®, leite condensado e açúcar (1: 1: 0.2).
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Figura 3. Imunohistoquímica de TNF-α no tecido adiposo de ratos Wistar submetidos a diferentes tratamentos durante 17 semanas. Controle: dieta padrão
(Labina®); Experimental: dieta HGLI. Todos os grupos são representados com n = 5 animais. (A) Adipócitos perirenais no grupo Controle; (B) Adipócitos
retroperitoneais no grupo Controle; (C) Adipócitos epididimais no grupo Controle; (D) Adipócitos perirenais no grupo Experimental; (E) Adipócitos
retroperitoneais no grupo Experimental; (F) Adipócitos epididimais no grupo Experimental. Dieta HGLI: Mistura composta por Labina®, leite condensado e
açúcar (1: 1: 0.2).
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6. DISCUSSÃO

O tecido adiposo é um órgão endócrino metabolicamente ativo (SCHEIDELER
et al., 2016), uma das suas principais funções é armazenar lipídios na forme de triglicerídeos
em seu citoplasma, em condições de nutrientes em excesso (BIRSOY; FESTUCCIA;
LAPLANTE, 2013). Já se tem bem definido na literatura que na obesidade ocorre o excesso do
tecido adiposo corporal, com modificações na estrutura organizacional dos adipócitos
(JENSEN, 1997).
Com base nos resultados obtidos neste estudo da análise morfológica do tecido
adiposo visceral (perirenal, retroperitoneal e epididimal) em ratos Wistar, foi evidenciado que
o grupo experimental (ofertado com dieta HGLI) apresentou hipertrofia dos adipócitos, maior
coalescência e extravasamento de plasma, quando comparado ao grupo controle. Destaca-se
que em estudos prévios, com a mesma dieta, os animais apresentaram diagnóstico de obesidade
(OLIVEIRA, 2016), o que possivelmente pode estar associado aos resultados aqui encontrados.
No estudo de Oliveira et al. (2013), camundongos alimentados com dieta rica em carboidratos
refinados apresentaram alta adiposidade, com hipertrofia dos adipócitos em tecido adiposo
visceral, corroborando os achados deste estudo.
Adicionalmente, na análise morfológica foram detectadas no tecido adiposo
visceral perirenal do grupo controle células multiloculares, ou seja, tecido adiposo marrom, que
está envolvido na queima de energia para a termogênese, geralmente induzida pelo frio
(NADERGAARD; LINDBERG, 1982). Como os animais são da mesma espécie, idade e foram
submetidos as mesmas condições ambientais (temperatura, umidade, luminosidade),
divergindo apenas a oferta das dietas (padrão e HGLI), acredita-se que a dieta experimental não
foi capaz de ativar a termogênese de maneira semelhante a dieta padrão, influenciando no
comportamento alimentar e no equilíbrio de energia (CINTI, 2005).
Estudos recentes mostraram que a expansão do tecido adiposo leva a inflamação
crônica de baixo grau (obesidade) que contribui para o desenvolvimento de distúrbios
metabólicos, incluindo dislipidemia, resistência à insulina e diabetes tipo 2 (SAMPEY et al.,
2011). Secreção de adipocinas como o TNF-α é elevada em animais e humanos com obesidade,
correlacionando positivamente com aumento do volume das células adiposas em todos os
depósitos de gordura corporal (WINKLER et al., 2003; KAHN; FLIER, 2000).
Na avaliação da imunohistoquímica do presente estudo, os animais que foram
alimentados com a dieta HGLI apresentaram maior marcação de TNF- α em todos os
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compartimentos do tecido adiposo visceral em relação ao grupo controle. Desse modo, esse
resultado evidencia que a dieta experimental que possui como principal ingrediente o leite
condensado, quantificada com 64% de carboidratos em sua composição (SANTOS J. P. S.,
2016) foi capaz de provocar inflamação com presença da citocina inflamatória TNF-α. Nos
estudos de Masi et al. (2017) e Oliveira et al. (2013) foram ofertadas dietas também ricas em
leite condensado, com 68% de carboidrato e 65,8%, respectivamente, as quais foram capaz de
provocar inflamação em tecido adiposo visceral epididimal em camundongos, estando esse
resultado em consonância com o estudo em questão.
Ademais, vale ressaltar que o presente estudo tem como diferencial a utilização
de ratos da linhagem Wistar em DIO para avaliar os resultados citados. Sabe-se que essa
linhagem apresenta maior representatividade e heterogeneidade em relação aos camundongos
que são consanguíneos, homogêneos (STROBEL et al., 2015). Além do que, na literatura são
escassos dados avaliando expressão gênica, imunohistoquímica ou concentrações plasmáticas
de TNF-α utilizando a linhagem Wistar, sendo mais comum em camundongo (CAMPBELL;
SENIOR; BELL-ANDERSON, 2017; OLIVEIRA et al., 2013; MASI et al., 2017, FERREIRA
et al., 2011), trazendo assim este estudo, resultados inovadores.
Sendo assim, a dieta experimental caracterizada como sólida e com alto teor de
carboidratos simples, foi capaz de ocasionar neste estudo modificações na morfologia do tecido
adiposo visceral, assim como, aumento da marcação de TNF- em ratos Wistar. E além disso,
em outros estudos, animais alimentados com essa mesma dieta, a qual destaca-se em relação as
demais por apresentar quantificado o IG (77,6) e CG (38,8) (CARVALHO et al., 2017),
apresentaram aumento da glicemia em jejum (SANTOS J. P. S., 2016), triglicerídeos (SANTOS
J. H., 2016) e VLDL no plasma (SILVA, 2016). Sabe-se que a dislipidemia está atrelada a
hipertrofia dos adipócitos, a qual também tem associação com a inflamação (HOFFSTEDT et
al., 2010) dessa forma, os achados deste estudo estão possivelmente relacionados com as
alterações citadas.
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7. CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos, é possível concluir que a dieta HGLI desenvolvida
pelo grupo NutriSBioativoS foi capaz de provocar alterações morfológicas e intensa marcação
de TNF- α em tecido adiposo visceral de ratos Wistar.
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