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RESUMO 

A síndrome metabólica (SM) é caracterizada pela coexistência de 

alterações metabólicas como acúmulo de tecido adiposo branco visceral, 

resistência à insulina, dislipidemias, hipertensão arterial, disfunção 

endotelial e estado pró-inflamatório. O treinamento físico (TF) tem sido 

reconhecido por prevenir o desenvolvimento da SM por reduzir o tecido 

adiposo branco e aumentar os depósitos de tecido adiposo marrom (TAM), 

a sensibilidade periférica à insulina e o gasto energético. Porém, poucos 

estudos têm descrito a respeito da eficiência do TF no tratamento da SM. O 

objetivo desse estudo foi avaliar o efeito terapêutico do TF sobre os 

parâmetros bioquímicos, expressão de adipocinas e sinalização da insulina 

no tecido adiposo retroperitoneal e no TAM, além de avaliar a expressão 

gênica das proteínas desacopladoras (UCPs) no músculo gastrocnêmico e 

no tecido adiposo em ratos com SM induzida pela dieta hiperlipídica. Ratos 

com 4 semanas de idade foram alimentados com dieta controle AIN-93 ou 

dieta hiperlipídica por 13 semanas e submetidos submetidos ao TF por seis 

semanas, a partir da sétima semana de dieta, o TF consistia em  natação 

com carga de até 2,5% do peso corporal. A temperatura corporal e a 

ingesta alimentar foram quantificados semanalmante. A avaliação indireta 

da pressão arterial média (PAM) através de pletismografia de cauda foi 

realizada ao final da 6ª e 13ª semana. No final da 13ª semana foi avaliado 

também a cinética do lactato sanguíneo (kit comercial), os parâmetros 

bioquímicos em soro e plasma usando kits comerciais e as expressões de 

mRNA (qRT-PCR) foram avaliadas no tecido adiposo retroperitoneal, no 

BAT e no músculo gastrocnêmico. Os animais SM-SED (17.1±0.8 mmol/L; 

n=6) apresentaram níveis de lactato maior comparados ao grupo CT-SED 

(9.7±1.0 mmol/L; n=6). O grupo SM-TF (8.9±0.58 n=6) apresentou redução 

comparada ao grupo SM-SED e similar ao grupo CT-SED. Não foi 

observado diferença entre os grupos (CT-SED e SM-SED). Os animais do 

grupo SM-TF apresentaram aumento da temperatura corporal cinco 

minutos antes do TF e redução cinco minutos após o TF na 11ª e12ª 

quando comparados ao grupo CT-TF. Já, na 13ª semana o grupo SM-TF 

cinco minutos antes e após o TF o CT-TF cinco minutos após apresentaram 
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redução da temperatura corporal quando comparado ao grupo CT-TF cinco 

minutos antes do TF. Os animais dos grupos SM-SED e SM-TF 

apresentaram redução da ingesta alimentar comparados ao grupo CT-SED 

na 6ª, 9ª e 12ª semana. Os animais dos grupos SM-SED e SM-TF 

apresentaram aumento da PAM e FC comparados ao grupo CT-SED na 6ª 

semana. Já na 13ª semana, os animais do grupo SM-SED apresentaram 

um aumento da pressão arterial e frequência cardíaca comparados ao 

grupo CT-SED. E, além disso, houve uma redução da PAM no grupo SM-

TF comparado ao grupo SM-SED. Os animais SM-SED quando 

comparados ao grupo CT-SED, apresentaram aumento do peso corporal 

(316±9,6 g vs 286 ± 6,3 g), do índice de adiposidade (7.8 ± 0.7 vs 4.4±0.2), 

dos níveis plasmáticos (mmol/L) de glicose de jejum (6.95±0.11 vs 

6.16±0.15), do colesterol total (1.98±0.07 vs 1.76±0.04). Os animais que 

foram submetidos à dieta hiperlipídica e ao TF quando comparados ao 

grupo SM-SED apresentaram diminuição do índice de adiposidade (4.4±0.2 

vs 6.1±0.3), do HOMA IR (9.1±1.8 vs 15.5±2.4), da leptina (2.7±0.4 vs 

17.9±5.9), da resistina (1.7±0.8 vs 9.9±3.4), da adpisina (7.7±0.8 vs 

35.3±10.4), do COX-2 (0.02±0.01 vs 0.13±0.04) no tecido adiposo 

retroperitoneal e aumento do TAM (0.31±0.02g vs 0.12±0.01g) e da UCP3 

(3.55±1.37 vs 0.001±9.48) no músculo gastrocnêmico. Nossos dados 

mostraram que o TF foi eficiente como tratamento por reverter diferentes 

alterações metabólicas e biométricas no tecido adiposo retroperitoneal e 

aumentar a atividade termogênica do TAM de ratos com SM já estabelecida 

induzida por dieta hiperlipídica. 

 

Palavras chaves: síndrome metabólica, treinamento físico, tecido adiposo 

branco, tecido adiposo marrom, adipocinas, via de sinalização da insulina. 
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ABSTRACT 

Metabolic Syndrome is characterized by the presence of metabolic disorders 

such as visceral white adipose tissue accumulation, insulin resistance, 

dyslipidemia, hypertension, endothelial dysfunction and proinflammatory 

state. The physical training has been recognized for preventing the 

development of metabolic syndrome to reduce the white adipose tissue and 

increase deposits of brown adipose tissue, peripheral insulin sensitivity and 

energy expenditure. However, there are no data in the literature regarding 

physical training efficiency in the treatment of metabolic syndrome. The aim 

of this study was to evaluate the therapeutic effect of physical training on the 

biochemical parameters, adipokines expression and insulin signaling in 

retroperitoneal adipose tissue and the brown adipose tissue and to evaluate 

the gene expression of uncoupling proteins (UCPs) in the gastrocnemius 

muscle and adipose tissue in rats with metabolic syndrome induced by high 

fat diet. Rats with 4 weeks of age were fed with AIN-93 diet control or fat diet 

for 13 weeks and the physical training for six weeks from the seventh week of 

the diet, animals were swimming with loading up to 2.5% of body weight. The 

body temperature and food intake were measured semanalmante. The 

indirect measurement of mean arterial pressure by tail plethysmography was 

performed at the end of the 6th and 13th week. At the end of the 13th week 

was also evaluated the kinetics of blood lactate (commercial kit), biochemical 

parameters in serum and plasma using commercial kits and mRNA 

expression (qRT-PCR) were evaluated in the retroperitoneal adipose tissue, 

BAT and muscle gastrocnemius. SM-SED animals (17.1 ± 0.8 mmol/L; n = 6) 

showed higher levels of lactate compared to CT-SED group (9.7 ± 1.0 

mmol/L; n = 6). The SM-TF group (8.9 ± 0.58 n = 6) showed a decrease 

compared to the SM-SED group and similar to CT-SED group. There was no 

difference between groups (CT-SED and SM-SED). Animals SM-TF group 

showed an increase in body temperature five minutes before physical training 

and reduced five minutes after the physical training, the 11th, 12th when 

compared to CT-TF group. Already, in the 13th week the SM-TF group five 

minutes before and after physical training and CT- TF five minutes after 

decreased body temperature hen compared to CT-TF group five minutes 
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before the physical training. Animal SM-SED and SM-TF groups showed 

reduced food intake compared to the CT-SED group in 6th, 9th and 12th 

week, respectively. The animals of the SM-SED and SM-TF groups showed 

an increase in mean arterial pressure and cardiac frequency compared to 

CT-SED group at 6 weeks. In the 13th week, the animals of the SM-SED 

group had an increase in blood pressure and heart rate compared to CT-SED 

group. And besides, there was a reduction in blood pressure in the SM-TF 

group compared to the SM-SED group. SM-SED animals when compared to 

CT-SED group showed an increase in body weight (316 ± 9.6 g vs. 286 ± 6.3 

g) of fat index (7.8 ± 0.7 vs 4.4 ± 0.2) in plasma levels (mmol/L) fasting 

glucose (6.95 ± 0.11 vs 6.16 ± 0.15), total cholesterol (1.98 ± 0.07 vs 1 76 ± 

0.04). The animals were subjected to high-fat diet and physical training 

compared to SM-SED group showed decreased adiposity index (4.4 ± 0.2 vs 

6.1 ± 0.3), HOMA IR (9.1 ± 1.8 vs 15.5 ± 2.4), leptin (2.7 ± 0.4 vs 17.9 ± 5.9) 

of resistin (1.7 ± 0.8 vs 9.9 ± 3 4) of adpisina (7.7 ± 0.8 vs. 35.3 ± 10.4), 

COX-2 (0.02 ± 0.01 vs 0.13 ± 0.04) in the retroperitoneal adipose tissue and 

increased brown adipose tissue (0.31 ± 0.02 g vs 0.12 ± 0.01 g) and UCP3 

(3.55 ± 1.37 vs 0.001 ± 9.48) in the gastrocnemius muscle. Our data showed 

that the physical training was effective as a treatment to reverse different 

metabolic and biometric changes in retroperitoneal adipose tissue and 

increase the thermogenic activity of brown adipose tissue rats with metabolic 

syndrome already established induced by high fat diet. 

 

 

Key words: metabolic syndrome, physical training, white adipose tissue, 

brown adipose tissue, adipokines, insulin signaling pathway. 
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1 INTRODUÇÃO  

O estilo de vida moderno caracterizado pelo sedentarismo, estresse e 

mudanças nos hábitos alimentares como o consumo de alimentos 

industrializados, ricos em carboidratos e lipídeos tem aumentado a 

ocorrência da síndrome metabólica (Adeoye et al., 2015; Farhangi et al., 

2015).  

A síndrome metabólica é uma doença contemporânea (Huang, 2009) 

descrita pela primeira vez em 1988 (Reaven, 1988) onde observou a 

ocorrência simultânea de resistência à insulina, hipertensão arterial 

sistêmica, obesidade e dislipidemia. Essa associação de sintomas foi 

denominada de “Síndrome X” (Reaven 1988), sendo substituída por 

síndrome metabólica no final da década de 1990 pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 1990).   

A Federação Internacional de Diabetes (IDF) em 2005 estabeleceu a 

obesidade visceral como fator crucial para o diagnóstico sendo considerada 

a principal evidência relacionada à SM (Shah et al., 2014). 

O tecido adiposo branco é um órgão complexo, multifuncional com 

implicações autócrina, parácrina e endócrina (Sethi e Vidal-Puig, 2007; 

Gollisch et al., 2009). É composto de adipócitos, matriz extracelular, vasos 

sanguíneos, nervos e vários outros tipos de células, incluindo pré-adipócitos, 

células estaminais e células imunitárias (Kalupahana, Claycombe e 

Moustaid-Moussa,2011). Os adipócitos são as únicas células especializadas 

no armazenamento de lipídios na forma de triacilglicerol em seu citoplasma. 

Essas células possuem todas as enzimas e proteínas reguladoras 

necessárias para síntese do ácido graxo a partir das lipoproteínas 

circulantes quilomícrons e lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), 

para síntese de lipídeos (lipogênese) e para mobilização de lipídeos 

estocados (lipólise) (Ahima e Flier, 2000). O adipócito branco maduro 

armazena os triacilgliceróis em uma única e grande gota lipídica que pode 

ocupar até 85% da massa total do tecido (Rodríguez et al., 2015). Além 

disso, apresenta pouca inervação e vascularização (Giordano et al., 2014).  

O tecido adiposo branco é dividido em depósito subcutâneo e visceral 

com diferenças na organização estrutural, tamanho celular e função 
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biológica (Cinti, 1999; Cinti et al., 2005; Fruhbeck, 2008; Frontini e Cinti, 

2010). A distribuição de gordura entre estes depósitos parece ser mais 

importante do que a massa total de tecido adiposo para o risco de 

desenvolvimento de doenças associadas à síndrome metabólica  (Bjørndal 

et al., 2011). O tecido adiposo visceral possui maior correlação com o 

desenvolvimento de alterações metabólicas, como a resistência à insulina 

(Rosa, 2005; Chan, 2004), diabetes tipo 2, aterosclerose (Goodpaster, 

Thaete e Kelley, 2000; Fruhbeck et al., 2001; Gollisch et al., 2009).  

 A obesidade central é caracterizada pela hipertrofia e hiperplasia dos 

adipócitos do tecido adiposo visceral e pelo desenvolvimento de um 

processo inflamatório no qual ocorre uma infiltração e uma ativação de 

macrófagos pró-inflamatórios (M1) e uma redução dos macrófagos anti-

inflamatórios (M2) (Galic, Oakhill e Steinberg, 2010) que secretam fator de 

necrose tumoral α (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β) (Engstrom et al., 2003) e 

interleucina-6 (IL-6) (De Ferranti e Mozaffarian, 2008) e ciclo-oxigenase 2 

(COX-2), (Hsieh et al., 2009). 

O fator de necrose tumoral α (TNF-α) é uma citocina 

imunomodulatória e pró-inflamatória com efeitos autócrinos, parácrinos e 

endócrinos, que age diretamente no adipócito interferindo em diversos 

processos dependentes da insulina, como homeostase glicêmica e o 

metabolismo de lipídios (Sethi e Hotamisligil, 1999). O TNF-α prejudica 

diretamente a captação e o metabolismo intracelular da insulina, através da 

promoção das alterações na via de sinalização intracelular da insulina, como 

aumento da fosforilação da p70 S6 quinase, da quinase ½ e da quinase c-

Jun-NH2-terminal (JNK) e aumenta a fosforilação inibitória no resíduo de 

serina do substrato 1 do receptor de insulina (IRS-1) e diminui a fosforilação 

do resíduo de tirosina do IRS-1 (Plomgaard et al., 2005). Esses eventos 

estão associados com a redução da fosforilação do substrato 160 KDa 

(AS160) da proteína quinase B (AKT) e piora da translocação do 

transportador de glicose 4 (GLUT4) para membrana (Balistreri, Caruso e 

Candore, 2010). Essa citocina também estimula a lipólise, reduz a atividade 

da lipase lipoprotéica (LPL) no endotélio vascular, estimula a síntese e a 

secreção de leptina pelo tecido adiposo, induz apoptose em adipócitos 

maduros e inibe a expressão coativador gama dos receptores ativados por 
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proliferadores dos peroxissomais (PPARγ) (Hotamisligil, 2003; Oller e 

Udekwu, 2004; Ryden et al., 2004; Wang et al., 2005).  

A leptina é um hormônio polipeptídico não glicosilado de 16 kDa 

produzido principalmente pelo tecido adiposo branco, mas é encontrado 

também no  estômago, na placenta, no tecido adiposo marrom e no músculo 

esquelético (Hillebrand, De Wied e Adan, 2002; Badman e Flier, 2005; Galic, 

Oakhill e Steinberg, 2010)  

Além dos efeitos da leptina sobre o balanço energético, estudos tem 

mostrado que a leptina reduz a secreção de insulina, inibe a lipogênese 

induzida pela insulina e antagoniza a ação inibitória da insulina sobre a 

lipólise, melhora a resistência à insulina e modula o sistema imunológico 

(Ducy et al., 2000; Otero et al., 2005).  

Há uma relação direta entre o grau de adiposidade e os níveis 

circulantes de leptina e diversos estudos mostraram aumento dos níveis 

séricos de leptina durante processos infecciosos e inflamatórios, que é 

provavelmente, secundário ao aumento de interleucinas 1β e 6 (IL-1 β e IL-

6) e TNF-α (Krysiak, Okopien e Herman, 2005; Lago et al., 2007).  

A resistina é uma adipocina que está relacionada à obesidade e ao 

diabetes, através da indução da resistência à insulina (Steppan et al., 2001). 

Há ainda evidências de que a obesidade induzida por dietas hiperlipídicas, 

bem como mutações do gene da leptina estão associadas com elevadas 

concentrações circulantes de resistina (Savage et al., 2001). O tecido 

adiposo branco produz pequenas quantidades de resistina (Savage et al., 

2001), enquanto níveis elevados são detectáveis em células mononucleares 

da circulação periférica (CMSPs) (Patel et al., 2003). A resistina induz a 

produção de IL-6, IL-1β, TNF-α pelas CMSPs (Patel et al., 2003; Nagaev et 

al., 2006). A superexpressão de resistina em hepatócitos humanos prejudica 

a captação de glicose estimulada pela insulina e pela síntese de glicogênio. 

Parte do mecanismo para a síntese de glicogênio é prejudicada porque a 

resistina diminui a expressão de um dos substratos do receptor de insulina 

(IRS-2) (Takeishi et al., 2007). 

Cicloxigenase 2 (COX-2) é responsável pela produção de 

prostaglandinas provenientes do ácido araquidônico em células 

inflamatórias. A enzima cicloxigenase apresenta duas isoformas intituladas 
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COX-1 e COX-2. A COX-2 foi inicialmente identificada como induzida 

apenas em situações de trauma tissular e processos inflamatórios 

(Perazella, 2001; Yaksh et al., 2001). Sua expressão nos macrófagos e nas 

células endoteliais é induzida por IL-1 e por TNF-α (Wu et al., 2006). O COX-

2 é um mediador inflamatório que apresenta atividade e expressão alterada 

nos distúrbios do metabolismo lipídico e da glicose, na diferenciação de pré-

adipócitos, na redução da sensibilidade à insulina, na hipertensão e 

inflamação (Hsieh et al., 2009). 

  A adiponectina é uma adipocina composta por 224 aminoácidos com 

peso molecular 30 kDa. É produzida principalmente pelos tecido adiposo 

branco e tecido adiposo marrom. Em oposição à maioria das outras 

adipocinas como a leptina, resistina, os níveis de adiponectina estão 

diminuídos durante a obesidade, provavelmente devido a um downregulation 

promovida pelas citocinas inflamatórias TNF-α e IL-6 (Hotta, Hirshman e 

Emala, 2000; Tantini et al., 2002; Lago et al., 2007; Ouchi e Walsh, 2007; 

Steffens e Mach, 2008). Observa-se também uma correlação negativa entre 

baixos níveis de adiponectina e a gravidade da síndrome metabólica 

(Okamoto et al., 2006; Fantuzzi, 2008).  

Em macrófagos, a adiponectina inibi o efeito do TNF-α através da 

redução da ativação do fator nuclear kappa B e aumento na expressão da 

interleucina 6 (Ouchi et al., 1999; Ouchi et al., 2007). A adiponectina reduz a 

produção de glicose hepática e a concentração de triacilglicerol nos 

músculos. Esses efeitos são devidos à ativação do PPARα, elevação da β-

oxidação e pela estimulação da AMPK, que inibe a gliconeogênese hepática 

e estimula a translocação da GLUT-4 para a membrana da fibra muscular 

(Terauchi e Kadowaki, 2005). Dois receptores de adiponectina foram 

descritos, adipoR1 e adipoR2 são expressos no tecido adiposo, macrófagos 

e células beta pancreáticas (Whitehead et al., 2006). O receptor de 

adiponectina 1 (adipoR1) é altamente expresso no músculo esquelético e 

receptor de adiponectina 2 (adipoR2) é predominantemente expresso no 

fígado.  

A Adipsina (fator de complemento D) é um dos componentes do 

complemento derivados do tecido adiposo branco, que são necessários para 

a produção enzimática da proteína estimuladora de acilação (ASP), uma 
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proteína de complemento que afeta o metabolismo lipídico e da glicose 

(Cianflone, 2003). Estudo de Kwon e colaboradores (2012) mostraram que a 

adpsina correlaciona-se positivamente com a adiposidade, resistência à 

insulina, dislipidemia e doenças cardiovasculares (Kwon et al., 2012). Outros 

estudos mostram que a adipsina possui um efeito anti-inflamatório, protetor 

contra a obesidade, atuando na melhora da sensibilidade a insulina 

(Mamane et al., 2009; Beazley et al., 2013; Lo et al., 2014). 

Os receptores ativados por proliferadores de peroxissomais (PPARs) 

são um grupo de proteínas que funcionam como fatores de transcrição que 

regulam a expressão dos genes. A atividade transcricional dos PPARs 

requer ligação de ligantes específicos, heterodimerização com o RRX e a 

interação com coativadores de transcrição, tais como o coativador 1 α dos 

receptores ativados por proliferadores dos peroxissomais (PGC1-α) e 

(PGC1-β) (Berger et al., 2002) que participam da biogênese mitocondrial e 

termogênese adaptativa em diferentes tecidos (Hsieh et al., 2009; Espinoza 

et al., 2010). Os PPARs são um grupo de três isoformas de receptores 

nucleares que são: PPARγ, PPARα e PPARβ (Berger et al., 2002). O 

PPARβ é expresso predominantemente no cérebro, no tecido adiposo e na 

pele. O PPARα é expresso no fígado, nos rins, no coração, no músculo e no 

tecido adiposo (Tyagi et al., 2011). Já o PPARγ possui 3 subformas, são 

elas: PPARγ1 expresso no coração, no músculo, no cólon, no rim, no 

pâncreas e no baço; PPARγ2 expresso principalmente no tecido adiposo 

branco e; PPARγ3 expresso em macrófagos, intestino grosso e tecido 

adiposo branco (Nan et al., 2009).  O PPARγ é essencial na adipogênese e 

na sensibilidade à insulina (Nan et al., 2009). Essa proteína estimula a 

produção de pequenos adipócitos sensíveis à insulina, este pode ser o 

mecanismo pelo qual o PPARγ produz maior captação de glicose 

dependente de insulina protegendo tecidos sensíveis à insulina de aporte 

excessivo de ácidos graxos e garantindo adequada produção e secreção de 

adiponectina e leptina pelo tecido adiposo (Wajchenberg, 2000).    

A resistência à insulina é um estado em que os tecidos sensíveis à 

insulina, ou seja, tecido adiposo, fígado e músculo não respondem 

adequadamente aos níveis circulantes normais de insulina. Para compensar 
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esta resposta inadequada, as células-β pancreáticas aumentam a produção 

de insulina levando a hiperinsulinemia (Dominici et al., 2014). 

O receptor de insulina (IR) é uma proteína tetramérica que consiste 

em duas subunidades α e duas subunidades β. A ligação da insulina à 

subunidade α leva a ativação da atividade cinase da subunidade β, seguido 

pela autofosforilação dos resíduos de tirosina da subunidade β e a um 

aumento na sua atividade cinase. A cinase do IR fosforila os resíduos de 

tirosina dos substratos do receptor de insulina (IRS) 1 e 2. Quando os 

resíduos de tirosina do IRS-1e 2 são fosforilados, os IRS ligam-se a 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), ativando-a. A P13K converte o seu 

substrato, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), no mensageiro lipídico 

fosfatidilinositol 3,4,5 - trifosfato (PIP3). O PIP3 então se liga a proteína 

cinase B (AKT). A AKT continua a propagação do sinal hormonal ao ativar a 

proteína AS160 que irá sensibilizar as pequenas proteínas ao redor do 

transportador de glicose 4 (GLUT4), favorecendo a sua translocação até a 

membrana lipídica para captação da glicose (Westhoff, Rau e Zink, 2007).   

Os mecanismos moleculares que levam ao aparecimento da 

resistência à insulina não estão completamente compreendidos. No entanto, 

é sabido que o cross-talk entre a insulina e outros hormônios, como a 

Angiotensina II, o cortisol, a adrenalina (epinefrina), o hormônio do 

crescimento, a leptina e a adiponectina, pode modular a via de sinalização 

da insulina (Coppari e Bjørbæk, 2012).  

Em oposição ao observado com o tecido adiposo branco durante a 

síndrome metabólica, o tecido adiposo marrom tem sido considerado como 

importante sistema na regulação metabólica. Os adipócitos marrons são 

multiloculares, ou seja, seu citoplasma contém várias gotículas lipídicas, 

mitocôndrias grandes e ainda são ricamente vascularizados. As mitocôndrias 

contêm a proteína desacopladora 1 (UCP1) que dissipa a força motriz de 

protons na forma de calor e pequena quantidade da enzima ATP sintase 

(Van Marken Lichtenbelt et al., 2009); (Virtanen et al., 2009).  

A ativação do tecido adiposo marrom ocorre pelos termorreceptores 

sensíveis ao frio localizados sobre a pele, no interior do corpo, no cérebro e 

na espinha transmitem sinais térmicos para a área pré-óptica no hipotálamo 

(Morrison, Madden e Tupone, 2014) e regiões do tronco cerebral (Bartness, 
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Vaughan e Song, 2010), ativando as fibras pós-ganglionares simpáticas que 

liberam noradrenalina que favorece a termogênese (Lowell e Spiegelman, 

2000). Após a exposição a temperaturas baixas ou ingestão aguda de 

alimentos, o cérebro estimula a ativação o sistema nervoso simpático. Nos 

adipócitos marrons maduros, catecolaminas liberadas ativam o hormônio 

lipase sensível e estimulam a lipólise. O resultado é o aumento de ácidos 

graxos livres que ativam a UCP-1 (Cannon e Nedergaard, 2004). A 

noradrenalina interage com o receptor β que aumenta a expressão de PGC-

1α  (Collins, Yehuda-Shnaidman e Wang, 2010).  

A estimulação do sistema nervoso simpático pelo treinamento físico 

pode promover efeitos sobre o tecido adiposo marrom de forma aguda 

(lipólise e ativação de UCP-1) e de forma crônica (transcrição do gene da 

UCP-1, biogênese mitocondrial, hiperplasia do tecido adiposo marrom, 

recrutamento de adipócitos marrons em tecido adiposo branco) (Ruiz et al., 

2015). O processo de desacoplamento da cadeia respiratória e produção de 

calor pelo tecido adiposo marrom são realizados através da upregulation e 

aumento da atividade das proteínas de desacoplamento da cadeia 

respiratória (UCPs), que se situam na membrana mitocondrial e desfazem os 

gradientes de concentração e iônico formado entre membranas 

mitocondriais, promovendo o desvio de prótons que seriam utilizados para 

formar ATP. As proteínas desacopladoras (UCPs) são membros da família 

de proteínas carreadoras mitocondriais que incluem a UCP-1, UCP-2 e UCP-

3 (Jia et al., 2010). A UCP-1 está localizada na membrana mitocondrial 

interna e o seu mecanismo de ação é desacoplar a fosforilação oxidativa no 

tecido adiposo marrom (Rousset et al., 2004). A atividade da UCP-1 é 

regulada pelos ácidos graxos livres que são os principais substratos para a 

oxidação durante a termogênese. Estudos propõem que a UCP-1 seja um 

carreador da forma reduzida dos ácidos graxos (ânion), que são oxidados no 

espaço intermembranar e retornam para a matriz, onde são reduzidos para 

liberar o próton (Krauss, Zhang e Lowell, 2005). Outras duas novas 

isoformas foram identificadas UCP-2 e UCP-3 e são mais amplamente 

expressas que a UCP1. A UCP2 é expressa no músculo esquelético, 

coração, placenta, linfócitos, intestino, pulmão, fígado, rins, pâncreas e 

tecido adiposo branco. A UCP 3 é expressa no tecido adiposo marrom e 
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músculo. Entre as funções da UCP2 e UCP3 estão o controle da 

termogênese adaptativa em resposta à exposição ao frio e à dieta; controle 

da produção de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria; regulação da 

síntese da ATP e regulação da oxidação de ácidos graxos livres (Li et al., 

2010). 

Os coativadores 1 dos receptores ativados por proliferadores  dos 

peroxissomais (PGC-1) α e β se ligam a vários fatores de transcrição, 

levando ao aumento da expressão de genes envolvidos na biogênese 

mitocondrial e aumento da função respiratória, promovendo aumento da 

capacidade enzimática para β oxidação de ácidos graxos, ciclo de Krebs e 

fosforilação oxidativa (Soyal et al., 2006). O PGC1-α é expresso no tecido 

adiposo, no coração, nos rins, no fígado, no pâncreas e no músculo.  No 

músculo, PGC1-α ativa a via de oxidação de ácidos graxos através da 

fosforilação oxidativa, a biogênese mitocondrial e a termogênese. No 

treinamento físico a expressão gênica da PGC1-α é aumentada pela 

ativação da via AMPK (Henagan et al., 2014).  

O sedentarismo constitui um dos principais problemas de saúde 

pública mundial por ser um dos fatores diretamente relacionado ao 

desenvolvimento da obesidade e da síndrome metabólica (Tudor-Locke et 

al., 2015). Estudos epidemiológicos (Lessiani et al., 2015; Tudor-Locke et al., 

2015) mostram que cerca de 50 a 80% da população mundial é considerada 

sedentária. O estado de sedentarismo ou de treinamento físico interfere 

diretamente no metabolismo do indivíduo (Matsudo e cols, 2005 (Tudor-

Locke et al., 2015). O balanço energético é resultado da ingestão calórica e 

do dispêndio de energia. E o dispêndio energético proporcionado pelo 

treinamento físico é um dos fatores mais importantes na redução do peso 

corporal, contribuindo para a diminuição da incidência de outras doenças 

associadas à obesidade e à síndrome metabólica (Kazak et al., 2015).  

O treinamento físico tem sido utilizado para prevenção e tratamento 

complementar de diferentes doenças relacionadas aos distúrbios 

metabólicos. O treinamento físico aumenta a taxa metabólica e reduz 

a obesidade (Pedrero-Chamizo et al., 2015), melhora do perfil glicêmico de 

pacientes com diabetes tipo 2, além de melhorar o perfil lipídico (Karjalainen 

et al., 2015), reduzir a hipertensão e diminuir a atividade elevada do sistema 
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nervoso simpático (Alosco et al., 2015). Além disso, o treinamento físico 

pode reduzir a pressão sanguínea e o fluxo simpático em indivíduos normais 

(Goessler et al., 2015).  

Estudo de revisão de Eriksson e colaboradores, 1997, mostrou que o 

treinamento físico submetido a indivíduos jovens e antes da ocorrência de 

danos irreversíveis, aliado a modificação na dieta é eficaz em induzir 

benefícios em várias doenças isoladas, relacionadas à síndrome metabólica 

(Eriksson, Taimela e Koivisto, 1997). Ensaios clínicos randomizados têm 

demonstrado que o treinamento físico tem um efeito positivo em muitos 

fatores de risco metabólicos e cardiovasculares que estão relacionados com 

a síndrome metabólica (Salonen et al., 2015). De fato, alguns trabalhos 

(Castro et al., 2015); (Morvan et al., 2013) na literatura tem mostrado a 

efetividade do treinamento físico na prevenção do desenvolvimento da 

síndrome metabólica em modelos animais, porém há pucos dados na 

literatura referente à efetividade do treinamento físico como tratamento da 

síndrome metabólica tanto em modelos animais como em pacientes 

(Fournier et al., 2015).  

Como mencionado anteriormente, dados da literatura mostram em 

modelos animais, que o treinamento físico iniciado juntamente com dieta 

para indução de diferentes alterações características da síndrome 

metabólica em humanos promove benefícios sobre alguns desses distúrbios 

durante o desenvolvimento da síndrome metabólica. Estudos de Mostarda e 

colaboradores, 2012 mostraram que o treinamento físico em esteira rolante 

por 10 semanas preveniu a disfunção diastólica induzida pela síndrome 

metabólica em ratos wistar que receberam frutose na água potável 

(Mostarda et al., 2012). Adicionalmente, estudos de Touati e colaboradores, 

2010 mostraram que o treinamento físico em esteira rolante por 12 semanas 

induziu redução da adiposidade, melhora nos níveis da glicose e da insulina 

e do perfil lipídico e ainda exerceu um efeito anti-hipertensivo em ratos 

Sprague-Dawley submetidos à dieta rica em gordura (Touati et al., 2011).  

Apesar de não haver mais dúvidas sobre os benefícios do treinamento 

físico em prevenir o aparecimento de várias doenças crônicas, pouco se 

sabe do efeito do treinamento físico atuando como tratamento dessas 

doenças já estabelecidas. Atualmente poucos estudos têm começado a 
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investigar o possível benefício do treinamento físico em reduzir distúrbios 

que ocorrem na síndrome metabólica já estabelecida. Caponi e 

colaboradores, 2013 mostraram que ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR) que receberam nos dez primeiros dias de vida injeção subcutânea de 

glutamato monossódico (5 mg/kg de peso corporal) para indução da 

síndrome metabólica e submetidos ao treinamento físico de esteira por dez 

semanas, sete meses após o desmame, apresentaram redução da pressão 

sanguínea sistólica, aumento da sensibilidade à insulina e da expressão 

gênica do GLUT4 no tecido adiposo branco e músculo gastrocnêmico 

(Caponi et al., 2013). Recentemente, Machado e cols, 2014 mostraram em 

ratos Wistar Kyoto submetidos à dieta hiperlipídica por 32 semanas e 

submetidos à esteira por 12 semanas apresentaram melhora nas alterações 

microvasculares, reversão à resistência à insulina e a intolerância à glicose. 

No entanto, não foram investigados os mecanismos moleculares envolvidos 

nos efeitos benéficos do treinamento físico no metabolismo da glicose 

(Machado et al., 2014). Apesar de esses estudos serem iniciais e terem 

avaliado poucos parâmetros alterados da síndrome metabólica e 

principalmente não terem visto os mecanismos pelos quais o treinamento 

físico possa atuar, esses estudos sugerem uma possível função terapêutica 

do treinamento físico na síndrome metabólica. 

Também como já mencionado, para os estudos da síndrome 

metabólica tem se utilizado diferentes modelos animais submetidos a 

diferentes dietas e idades na tentativa de descobrir um modelo que melhor 

reproduza os diferentes distúrbios da síndrome metabólica característicos 

em humanos (Panchal, Ward e Brown, 2013; Wang et al., 2015). Estudo 

realizado em nosso laboratório (De Castro et al., 2013) com o objetivo de 

definir a dieta e a idade para induzir os distúrbios característicos da 

síndrome metabólica humana em ratos, mostrou que ratos adultos 

submetidos a dieta rica em frutose apresentam maiores alterações no 

metabolismo de lipídios e na indução do acúmulo de gordura ectópica no 

fígado e no rim. Enquanto a dieta hiperlipídica administrada á ratos jovens 

induziu a elevação da pressão arterial média e da frequência cardíaca e o 

aumento do estoque de lipídeo visceral. Em adição as dietas hiperlipídica e 

rica em frutose induziram o depósito excessivo de glicogênio hepático nos 
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ratos adutos e jovens respectivamente. Esses dados mostraram que a idade 

em que o animal inicia a dieta é determinante na manifestação dos distúrbios 

da síndrome metabólica. Logo, em ratos jovens a dieta hiperlipídica constitui 

a intervenção nutricional mais eficaz na indução de alterações bioquímica, 

histológica, fisiológica e no desenvolvimento de distúrbios característicos da 

síndrome metabólica em humanos. Por essa razão nesse presente estudo 

optamos por utilizar a dieta hiperlipídica para ratos após quatro semanas de 

vida. 

Nos últimos anos a síndrome metabólica tem sido alvo de muitos 

estudos devido ao aumento de sua incidência. Além disso, a síndrome 

metabólica apresenta múltiplas causas e grande variabilidade na 

manifestação dos distúrbios entre pacientes. Esses fatores dificultam o 

tratamento da síndrome metabólica e torna fundamental o entendimento dos 

mecanismos relacionados à doença e principalmente possíveis formas de 

tratamento para o conjunto de manifestações clínicas.  

Diante dessas considerações, o objetivo desse estudo foi avaliar o 

efeito do treinamento físico como tratamento da síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica em ratos sobre os tecidos adiposos branco e 

marrom e músculo gastrocnêmico. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos a síndrome metabólica tem sido alvo de muitos 

estudos devido ao aumento da incidência dessa doença e devido ao fato da 

doença apresentar múltiplas causas e grande variabilidade na manifestação 

dos distúrbios entre pacientes.  

Na literatura já está descrito (Mostarda et al., 2012; Touati et al., 2011; 

Morvan et al., 2013) que o treinamento físico é eficaz em induzir benefícios 

como forma de prevenção da síndrome metabólica, ou seja, o treinamento 

físico inicia-se junto com o início da submissão da dieta em modelos animais 

para desenvolver distúrbios característicos da síndrome metabólica em 

humanos. Porém, sabemos que indivíduos sedentários apresentam menor 

adesão à prática regular do treinamento físico e apresentam grande chance 

de desenvolverem obesidade e demais fatores de risco para a síndrome 

metabólica. Nesse sentido, poucos estudos da literatura (Caponi et al., 2013; 

Machado et al., 2014) têm buscado evidências do treinamento físico como 

tratamento da síndrome metabólica já estabelecida. 

 Assim, nosso presente estudo possui como inovação avaliar o efeito 

do treinamento físico como tratamento da síndrome metabólica já instalada 

induzida por dieta hiperlipídica em ratos sobre os tecidos adiposos branco e 

marrom e músculo gastrocnêmico. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o efeito terapêutico do treinamento físico sobre diferentes parâmetros 

associados à síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica em ratos. 

3.2 Objetivos específicos 

Avaliar o efeito do treinamento físico em ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica sobre:  

1. o condicionamento físico;  

2. a variação ou não da temperatura corporal antes e após natação; 

3. a ingesta alimentar;  

4. os parâmetros cardiovasculares;  

5. os parâmetros biométricos como o peso corporal, o peso do fígado, do 

rim, do ventrículo esquerdo, dos músculos (gastrocnêmico e sóleo), 

depósitos de tecido adiposo (inguinal, retroperitoneal e epididimal), índice 

de Lee, índice de adiposidade; 

6. os parâmetros bioquímicos como o colesterol total, a lipoproteína de 

baixa densidade (LDL), a lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), os 

triglicérides, a lipoproteína de alta densidade (HDL), a alanina 

aminotransferase (ALT), a aspartato aminotransferase (AST), a amilase, a 

creatinina, a uréia, as proteínas totais, a albumina, a globulina; 

7. a resistência à insulina através dos níveis da glicose de jejum, da insulina, 

do modelo de avaliação da homeostase da resistência à insulina (HOMA IR) 

e do modelo de avaliação da homeostase da capacidade das células β 

(HOMA β); 

8. a via de sinalização da insulina através da expressão gênica do receptor 

de insulina (IR), substrato do receptor de insulina 1 (IRS-1), substrato do 

receptor de insulina 2 (IRS-2), proteína cinase B (AKT), transportador de 

glicose 4 (GLUT-4) no tecido adiposo retroperitoneal e tecido adiposo 

marrom;  
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9. as expressões gênicas das adipocinas pró-inflamatórias no tecido 

adiposo retroperitoneal e tecido adiposo marrom;  

 

10. as expressões gênicas da adiponectina e do receptor da adiponectina 1  

no tecido adiposo retroperitoneal;  

 

11. o depósito intraescapular do tecido adiposo marrom, a TAM/TAB, e a 

expressão gênica da proteína desacopladora 1 (UCP-1) e do receptor 

ativado por proliferador peroxissomal gama (PPARγ) no tecido adiposo 

marrom; 

  

12. a expressão gênica coativador 1 α do receptor ativado por proliferador 

do peroxissoma (PGC1-α),  coativador 1 β do receptor ativado por 

proliferador do peroxissoma, PGC1-β, proteína desacopladora-1 (UCP-1), 

proteína desacopladora-2 (UCP-2) e proteína desacopladora-3 (UCP-3) no 

músculo gastrocnêmico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados ratos machos Fisher, recém-desmamados, com 4 

semanas de idade (ratos jovens, 40 – 60g) provenientes do Laboratório de 

Nutrição Experimental (LABNEX/UFOP) da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP, Brasil). Os animais permaneceram em gaiolas individuais e 

em ciclo claro-escuro 12h – 12h no Centro de Ciência Animal da UFOP 

(CCA/UFOP). Durante todo o experimento os animais tiveram livre acesso à 

água e às dietas. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com 

as Diretrizes de Ética em Cuidados de Animais Experimentais. O projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética animal da Universidade Federal de Ouro 

Preto nº do protocolo 2011/31. 

 

4.2 Protocolo Experimental 

Após a 4ª semana de vida os animais receberam dieta específica para 

cada grupo (dieta Controle - AIN-93M ou dieta Hiperlipídica- 30% de banha) 

até o final do experimento. Após sete semanas de consumo alimentar, os 

mesmos eram submetidos a dois tratamentos, ao sedentarismo (SED) e ao 

TF. Após seis semanas de tratamento, os animais foram eutanasiados para 

coleta, pesagem dos órgãos e avaliações bioquímicas, análise pela técnica 

Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qRT-PCR). O 

delineamento experimental é esquematicamente representado a seguir:   

 

Figura 1: Delineamento experimental  
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4.3 Definição dos grupos 

Os ratos foram randomicamente divididos em dois grupos, submetidos 

à dieta controle e a dieta hiperlipídica durante sete semanas logo após o 

desmame. Após seis semanas de dieta iniciou-se o protocolo do TF e/ ou 

SED e os animais, a partir de então, foram divididos em quatro grupos: 

 Controle-Sedentário (CT-SED): Ratos submetidos à dieta controle e 

mantidos sedentários por 13 semanas; 

 Controle-Treinamento físico (CT-TF): Ratos submetidos à dieta 

controle por 13 semanas e submetidos à natação por 6 semanas;  

 SM-Sedentário (SM-SED): Ratos submetidos à dieta hiperlipídica e 

mantidos sedentários por 13 semanas; 

 SM-Treinamento físico (SM-TF): Ratos submetidos à dieta 

hiperlipídica por 13 semanas e submetidos à natação por 6 semanas;   

 

4.4 Indução da Síndrome Metabólica 

Para a indução da SM substituiu-se a dieta controle AIN-93M, 

(Reeves, 1997) por uma dieta hiperlipídica contendo 30% de banha 

(fornecedor: Pragsoluções). Todos os animais receberam a dieta a partir da 

quarta semana de vida, logo após o desmame e foi mantida por 13 

semanas. Os animais controle foram submetidos à dieta controle AIN-93M, 

(Reeves, 1997) durante o mesmo período. A composição das dietas esta 

descrita na figura 2. 
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Figura 2: Composição das dietas (g/Kg) consumidas pelos animais que iniciaram o 

experimento com quatro semanas de idade durante treze semanas.  AIN 93 M = dieta 

controle de manutenção e dieta hiperlipídica.  

 

4.5 Treinamento Físico 

Os grupos CT-TF e SM-TF foram submetidos à natação como forma 

de treinamento físico. O treinamento físico foi realizado cinco vezes por 

semana, durante seis semanas, tendo início a partir da sétima semana de 

implementação das dietas. As sessões ocorreram em tanques coletivos (4-6 

ratos por tanque) com a água na temperatura de 31±2 °C, mantida por um 

termostato.  

Na primeira sessão de treinamento físico os grupos CT-TF e SM-TF 

foram submetidos à 20 minutos de treinamento físico, na segunda sessão à 

40 minutos e da terceira sessão em diante os animais nadaram 60 minutos. 

Na semana inicial os animais não utilizaram sobrecarga adicional à massa 

corporal a fim de promover a adaptação. 

A partir da segunda semana, deu-se início ao treinamento físico com 

sobrecarga. As sobrecargas foram obtidas a partir da fixação de porcas e/ou 

arruelas, por meio de gomas elásticas, à porção proximal da cauda do 
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animal. Para efeito adaptativo, da sexta a oitava sessão, os animais 

realizaram o treinamento físico com sobrecarga de 1% ± 0,05 g de sua 

massa corporal. Na nona e décima sessão foi utilizada uma carga de 1,5% ± 

0,05 g; e da décima primeira a décima terceira sessão, a carga foi de 2% ± 

0,05 g da massa corporal.  

A partir da décima quarta sessão de treinamento físico foi utilizada 

uma sobrecarga de 2,5% ± 0,05 g da massa corporal. Devido às possíveis 

alterações na massa corporal dos animais ao longo do treinamento físico, 

foram realizadas manutenções da sobrecarga a cada três sessões.  

O grupo de animais CT-SED e SM-SED foram colocados em baldes 

com água rasa + 15 centímetros para efeito de indução de um estresse 

semelhante aos dos animais treinados, os mesmos foram manipulados todos 

os dias de treino. 

 

Figura 3: Programa de treinamento físico 

 

4.6 Avaliação indireta da pressão arterial média através de 

pletismografia de cauda 

 A avaliação da pressão arterial média e da freuqência cardíaca por 

pletismografia de cauda foi realizada na 7ª e na 13ª semana de experimento, 

nos grupos de animais CT-SED, CT-TF, SM-SED e SM-TF.  

O animal foi colocado em um sistema de contensão para ratos (LE 

5022, Panlab) e permaneceu em uma caixa de aquecimento (LE 5610, 

Panlab) para facilitar as medidas de pressão arterial média. Neste sistema 

de contenção somente a cauda do animal fica mantida exteriorizada na qual 

foi acoplado um manguito de borracha e um transdutor (LE 5160-R, Panlab) 
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para registro da pressão arterial média e frequência cardíaca. Cerca de 

cinco mensurações foram realizadas em cada animal e a média foi utilizada 

nas análises dos resultados.  

 

4.7 Avaliação do lactato sanguíneo em ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao treinamento físico  

Com a intenção de avaliar o condicionamento físico dos ratos (CT-TF, 

e SM-TF) após a realização do protocolo de treinamento físico foi 

mensurado o lactato sanguíneo, através do teste de lactato pelo método de 

tiras testes e analisador Accutrend® Lactate (Roche), conforme instruções 

do fabricante e de acordo com (Soares et al., 2011). 

O princípio do teste se baseia na aplicação da amostra de sangue na 

zona reativa da tira. O sangue passa através de uma rede protetora até uma 

camada de vidro, onde os eritrócitos ficam retidos, de modo que apenas o 

plasma sanguíneo penetre na zona de detecção. O lactato é determinado 

através de um fotômetro de reflexão pela reação colorimétrica do medidor 

lactato-oxidase (LOD) e um comprimento de onda de 657 nm: 

 

L-Lactato + mediador forma I                      piruvato + mediador reduzido I 

Mediador reduzido + 2,18 – fosfomolibdato              azul de molibdênio + 

mediador forma II 

   

 Para verificar o efeito do treinamento físico nos grupos CT-TF e SM-

TF foi realizado um teste 48 horas após a última sessão de treinamento 

físico e exposição à água rasa (ratos CT-SED e SM-SED). Todos os ratos 

foram submetidos individualmente a uma única série de natação por 30 

minutos com sobrecarga de 2,5 % do peso corporal. Foi realizada coleta de 

sangue imediatamente após a sessão de treinamento físico para dosagem 

do lactato. 

 

LOD

D 



20 

 

4.8 Avaliação da temperatura corporal em ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

 Com o objetivo de avaliar se ocorreria variação da temperatura 

corporal durante o treinamento físico (natação) mensurou-se a temperatura 

corporal de ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica, 

cinco minutos, antes e após o treinamento físico.    

A medição da temperatura corporal foi realizada com termômetro retal 

veterinário Vet Thermometer® de acordo com as orientações do fabricante. 

A medição da temperatura foi realizada semanalmente 5 minutos antes e 

após a natação.  

 

4.9 Avaliação da ingesta alimentar em ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao treinamento físico 

 Com o objetivo de avaliar o efeito do treinamento físico sobre a 

ingesta alimentar mensurou-se a quantidade alimentar ingerida por ratos 

com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica. Os animais foram 

alojados em gaiolas metabólicas individuais por dois dias na 6ª, 9ª e 12ª 

semana. E a pesagem da ingesta alimentar foi realizada pela manhã.   

  

4.10 Avaliação do peso dos animais e dos órgãos, Índice de Lee e do 

Índice de adiposidade   

Todos os animais foram pesados a cada duas semanas até o final do 

protocolo experimental. Ao final das treze semanas das dietas, foram 

realizadas as medidas do comprimento naso-anal mensuradas para cálculo 

do Índice de Lee, indicado pela equação: [peso corporal (g)1/3 /comprimento 

naso-anal (cm) x 1000] e em seguida foram eutanasiados e os órgãos rins, 

fígado e ventrículo esquerdo, os músculos gastrocnêmico e sóleo, tiveram 

seus pesos úmidos (g/ 100g do rato) avaliados. Os depósitos de tecido 

adiposo inguinal, retroperitoneal, epididimal foram dissecados e pesados (g/ 

100g do rato) e foi realizado o índice de adiposidade através da fórmula 

[Peso absoluto (g) dos depósitos de gordura inguinal + retroperitoneal + 
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epididimal / peso do rato (g) x 100] (Levin, 1992) e depósito de tecido 

adiposo marrom intraescapular foi dissecado e pesado (g/ 100g do rato). 

 

4.11 Análises Bioquímicas 

Após a eutanásia dos animais submetidos ao jejum noturno foram 

coletadas amostras de sangue (2 a 3 ml). Em seguida, estas amostras foram 

centrifugadas (4000 rpm; 4ºC; 6 min) para a separação do plasma para 

dosagem da glicose de jejum (sangue tratado com anticoagulante Glistab; 

EDTA e fluoreto de potássio) ou soro para dosagens de colesterol total, 

colesterol HDL, triglicérides, proteínas totais, albumina, creatinina, uréia e 

das transaminases alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST). Plasma e soro foram aliquotados e guardados a –

20ºC, para realização das análises bioquímicas. As análises foram 

realizadas através kits comerciais individuais (Labtest, Lagoa Santa – MG, 

Brasil) de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante. As análises 

foram realizadas no Laboratório Piloto de Análises Clínicas (LAPAC/UFOP).  

 

4.12 Cálculo HOMA IR e HOMA β 

As variáveis que estimam a resistência à insulina utilizadas no 

presente estudo foram calculadas a partir das seguintes fórmulas:  

HOMA-IR - modelo de avaliação da homeostase da resistência à insulina  

HOMA-IR = (IJ x GJ)/ 22,5) 

 HOMA-β - Modelo de avaliação da homeostase da capacidade funcional 

das células β  

HOMA-β = (20 x IJ) / (GJ – 3,5) 

 IJ = insulinemia de jejum em mU/L 

GJ = glicemia de jejum em mmol/L (Matthews et al., 1985) 
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4.13 Análise da expressão gênica por Reação em Cadeia da Polimerase 

em Tempo Real (qRT-PCR) 

4.13.1 Oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

Os primers específicos para os genes em estudo foram baseados na 

sequência de mRNA depositados no banco de dados RGD (Rat Genome 

Database) disponível em http: // rgd.mcw.edu/ e foram idealizados pelo 

programa Gene Runner (version 3.05) conforme tabela: 

Gene Número de 
acesso (RGDID) 

Sequência primer (5’- 3’) 
 

Rn18s 01117.1 F 5′-GTAAGTGCGGGTCATAAG-3′ 

R 5′-CCATCCAATCGGTAGTAGC-3′ 

Insr 2917 F 5′-CCTTGGATCGTTCCTCTCAC-3′ 

R 5′-GGTCCGTTTGATGCTCAGAG-3′ 

Irs-1 2922 F 5′-TGAGAGCGGTGGTGGTAAGC-3′ 

R 5′-GGGCTGCTGGTGTTGGAATC-3′ 

Irs-2 69316 F 5′-GCAGGACTTTCCCAGTGAACG-3′ 

R 5′-GCCACACCACATTCGCATG-3′ 

AKT-2 2082 F 5′-GGAGGTCATGGAGCATCGGTTC-3′ 

R 5′-GTTTGAAGGGTGGCAGGAGC-3′ 

Slc2a4 2711 F 5′-GGTGCCTTGGGAACACTCAAC-3′ 

R 5′-TGCAGGAGAGCAGGGAGTACTG-3′ 

PPARγ 3371 F 5′-CGTGAAGCCCATCGAGGACATC-3′ 

R 5′-TCTGGAGCACCTTGGCGAACAG-3′ 

UCP-1 012682 F 5′-CAAAGTCCGCCTCAGATC-3′  

R 5′-TGGTGATGGTCCCTAAGAC-3′ 

UCP-2 019354.2 F: 5′-CTGGCGGTGGTCGGAGATAC-3′  

R: 5′ GGGCAACATTGGGAGAGGTC 3′ 

UCP-3 013167.2 F 5′-CCCAAAGGAACGGACCACTC-3′  

R 5′-GGGTTGAGCACAGGTCACTG-3′ 

PGC-1α 031347.1 F 5′-GCACAAGCACAACTCAGCAAGTGCTG-3′ 

R 5′-CCAAACAGCCGTAGACTG-3′ 

PGC-1β 727948 F TGAGGAGGTGGGAGAGGTTG-3′ 

R TGGGAACTTGGGCACTGTTG-3′ 

Leptin 013076.2 F 5′-CAGGCTCTCTGGCTTCTG-3′  

R 5′-GAGACCTCCTCCATCTGCTG-3′  

Resistin 628781 F 5′-CCAGAAGGCACAACCGTCAC-3′ 

R 5′-CCAGAAGGCACAACCGTCAC-3′ 

Adpisin 2498 F 5′-GTGTCGTGCCTCAGCCTCTTC-3′ 

R 5′-CCTCCTTGTTGGGACCGATC-3′  

TNF-α 3876 F 5′-GTGTCTGTGCCTCAGCCTCTTC-3′ 

R 5′-CCTCCTTGTTGGGACCGATC-3′ 

COX-2 620349 F 5′-ATCTGGCTTCGGGAGCACAAC-3′ 

R 5′-CCAACAGCGATGGAGGAC-3′ 

Adiponectin 628748 F 5′-GCCGTTCTCTTCACCTACACC-3′ 

R 5′-GGTCTCCCACCTCCAGATGG-3′ 

Adiponectin 
receptor 1 

1303151 F 5′- GCCATGGAGAAGATGGAGGA-3′ 

R 5′-AGCACGTCGTACGGGATGA-3′ 

Primers usados (Forward e Reverse) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_019354.2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_013076.2
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4.13.2 Extração de RNA total 

Cerca de 150 mg de tecido adiposo retroperitoneal, 100 mg de tecido 

adiposo marrom e músculo gastrocnêmico foram usados para obtenção do 

RNA total utilizando o kit SV Total Isolation System (PromegaTM) seguindo a 

recomendação do fabricante. Resumidamente 150 mg de tecido adiposo 

retroperitoneal, 100 mg de tecido adiposo marrom e músculo gastrocnêmico 

foram homogeneizados com auxílio de um homogenizador tipo Politron 

(Homogenizador Ultra 80) com 1 mL de trizol® Reagent   (InvitrogenTM) em 5 

pulsos de 30 segundos com intervalo de 40 segundos no gelo. Depois de 

incubados a temperatura ambiente por 10 minutos foi adicionado 400 µl de 

clorofórmio (Sigma ST. Louis, MO, USA) e homogeneizado por 1 minuto com 

auxílio de um vórtex, seguido de uma incubação de 25 minutos a 

temperatura ambiente. Em seguida, os homogenatos foram centrifugados 

por 15 minutos a 12.000 x g (~ 11.000 rpm; 4º C). A fase aquosa foi 

transferida para um novo tubo tipo eppendorf e foi adicionado 600 µl de 

etanol 95% (Sigma ST. Louis, MO, USA) preparado com H2O livre de 

RNAses para precipitar os ácidos nucléicos e transferida  para a coluna de 

ligação que acompanha o kit. Em seguida, o RNA foi purificado com o kit SV 

Total Isolation System (PromegaTM) conforme instrução do fabricante. O 

controle de qualidade do RNA foi realizado a partir da quantificação e 

avaliação do grau de pureza do mesmo pelo aparelho Nanovoue® (GE) 

seguida da análise das preparações em gel de agarose (1,2%) 

TBE/Formamida (figura 3). A densidade óptica (quantificação) do RNA 

extraído foi mensurada no comprimento de onda a 260 nm, enquanto a 

relação entre os comprimentos de onda 260/280 foi indicativa de pureza e a 

relação 260/230 indicativa de contaminação. As razões acima de 1,8 foram 

aceitas como adequadas para quantificação da expressão gênica.  

 

4.13.3 Síntese de cDNA 

 A primeira fita do cDNA foi sintetizada utilizando 1 µg de RNA total 

extraído e o kit High Capacity RT-PCR System (Applied Biosystems) 

seguindo a recomendação do fabricante. Para cada 1 µg de RNA total foram 

utilizados 2 µL de primers randômicos (10 x RT Buffer), 0,8 de dNTPs [25x 
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dNTP mix (100 µM)], 1 µL de transcriptase reversa (Multi scribe reverse 

transcriptase) e H2O livre de RNAse para um volume final de 10 µL. Essa 

preparação foi adicionada ao RNA (1 µg) e foi mantida no gelo até a 

programação do termociclador (Biocycler, version 3.2). A mistura foi 

incubada a 25ºC por 10 minutos, seguidos de 120 minutos a temperatura de 

37ºC, 85ºC por 5 minutos e finalmente 4ºC por tempo indeterminado. A 

amostra foi estocada a – 80ºC. 

 

4.13.4 Expressão por qRT- PCR 

 Para análise da expressão dos genes em estudo foi utilizada a técnica 

de PCR em tempo real. As reações foram realizadas pelo kit SYBR® Green 

PCR Master Mix (Applied Biosystems) em placas de 96 poços (MicroAmp® 

Optical 96 Well Reaction Plate- Applied Biosystems) e seladas com adesivo 

óptico  (MicroAmp® Optical Adhesive Film - Applied Biosystems) ao final do 

experimento. Foram pipetados 3 µL de primer liofilizado (na concentração de 

2,5 µM) e 7 µL de mix de reação contendo (2  µL de cDNA diluído 5 vezes 

com água livre de DNAse e 5 µL de SYBR® Green PCR Master Mix 

totalizando um volume de 10 µL de reação em cada poço. Os ensaios foram 

realizados em triplicata biológica para todos os genes avaliados, com o gene 

de referência (rRNA 18S) chamado de normalizador, que foi escolhido entre 

outros 11 genes citutivos endógenos para cada tecido. O rRNA 18S foi 

escolhido por apresentar menor variação entre as amostras de diferentes 

grupos experimentais, por não formar dímeros com si próprio, por apresentar 

um pioco de ativação na curva de dissociação anterior a 80ºC e por 

apresentar eficiência entre 80% e 120% de acordo com os critérios descritos 

mais a frente. O gene normalizador estava presente em todas as placas e os 

outros genes alvo eram comparados com ele. Os valores de baseline foram 

ajustados para 3-15 ciclos. O threshold foi ajustado à região associada ao 

crescimento exponencial do produto da PCR e, portanto, fixado em 0,2 para 

todas as amostras, uma vez que se comparou o mesmo gene em diferentes 

grupos.    

As análises foram feitas pelo método de quantificação absoluta da 

expressão gênica (Cq comparativo 2-ΔCq) que permite quantificar diferenças 

no nível de expressão de um alvo específico entre as amostras. Os níveis 



25 

 

dos genes foram normalizados pelos níveis do gene de referência (rRNA 

18S) em cada placa. Os resultados foram alcançados por uma fórmula 

aritmética que considera a quantidade do gene alvo, normalizado para o 

gene calibrador, dada por 2-ΔCq. A reação de qRT-PCR foi conduzida 

conforme programação contida no aparelho ABI 7300 Applied Biosystems. 

 

4.13.5 Curva de eficiência e amplificação dos primers 

Para determinar as eficiências da amplificação dos alvos e do gene de 

referência foram construídas curvas padrões para cada amplicon a partir de 

uma mesma amostra. O ensaio foi realizado em triplicata. A curva padrão foi 

representada por um gráfico de regressão linear semi-log do valor de Cq 

(eixo Y) em comparação ao log da quantidade inicial do ácido nucléico (eixo 

X). O slope da curva padrão foi usado para estimar a eficiência de 

amplificação. Uma reação 100% eficiente produzirá um aumento de 10 

vezes no amplicon da PCR a cada 3,32 ciclos durante a fase exponencial de 

amplificação (log2 10 = 3,3219), ou seja, o amplicon dobra em quantidade 

durante a fase geométrica. O cálculo da estimativa da eficiência (E) foi 

obtido pela fórmula E = (10-1/slope – 1) x 100. Os primers foram considerados 

apropriados para avaliar a expressão gênica pelo SYBR® Green quando 

apresentaram eficiência de reação acima de 80% e abaixo de 120%.  

 

4.14 Análise estatística  

A análise estatística foi realizada utilizando o software Prism 5 for 

Windows, (Graph Pad Software, Inc., San Diego, CA, USA). Os dados foram 

expressos como média com o respectivo erro padrão da média para os 

animais de cada dieta. Todos os parâmetros foram analisados por ANOVA 

one-way, seguido do pós-teste Bonferroni. O nível de significância foi 

previamente fixado em p<0,05.   
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5 RESULTADOS  

5.1 Avaliação do lactato sanguíneo em ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao treinamento físico  

 Para verificar o condicionamento físico induzido pelo treinamento 

físico mensurou-se os níveis de lactato sanguíneo de ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica.    

Como mostrado na figura 4, os animais do grupo SM-SED 

(17,05+0,80 n=6) apresentaram aumento (p<0,05) dos níveis de lactato 

comparados ao grupo CT-SED (9,7+1,02 n=6). O grupo SM-TF (8,9+0,58 

n=6) apresentou redução (p<0,05) comparado ao grupo SM-SED e similar 

ao grupo CT-SED. Não foi observado diferença entre os grupos controles 

(CT-SED e CT-TF).  
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Figura 4: Avaliação do lactato sanguíneo de animais que receberam dieta controle (CT) ou 

hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários (SED) ou submetidos 

ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas das dietas. *p<0,05 em 

comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED 

(Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão 

da média. N = 6 
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5.2. Avaliação da temperatura corporal em ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

 Com o objetivo de avaliar se ocorreria variação da temperatura 

corporal durante o treinamento físico (natação) mensurou-se a temperatura 

corporal em ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica 

cinco minutos, antes e após, o treinamento físico.    

Como mostrado na figura 5, os animais do grupo SM-TF 

apresentaram aumento (p<0,05) da temperatura corporal cinco minutos, 

antes do treinamento físico e redução (p<0,05) cinco minutos após 

treinamento físico na 11ª, 12ª comparados ao grupo CT-TF. Já, na 13ª 

semana o grupo SM-TF cinco minutos antes e após o treinamento físico e o 

CT-TF cinco minutos após o treinamento físico apresentaram redução (p< 

0,05) da temperatura corporal comparado ao grupo CT-TF cinco minutos 

antes do treinamento físico. (n=6). 
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Figura 5: Avaliação da temperatura corporal 5 minutos, antes e após, o treinamento físico 

na 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12 e 13ª semana de animais que receberam dieta controle (CT) ou 

hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram submetidos ao treinamento físico de 

natação durante as últimas 6 semanas das dietas. *p<0,05 em comparação com os 

animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED (Anova One-way 

seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão da média. N = 

6 
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5.3. Avaliação da ingesta alimentar em ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao treinamento físico 

 Com o objetivo de avaliar o efeito do treinamento físico sobre a 

ingesta alimentar mensurou-se a quantidade alimentar ingerida por ratos 

com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica.     

Como mostrado na figura 6, os animais dos grupos SM-SED e SM-

TF apresentaram redução (p<0,05) da ingesta alimentar comparados ao 

grupo CT-SED na 6ª, 9ª e 12ª semana, respectivamente.  
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Figura 6: Avaliação da ingesta alimentar por dois dias consecutivos na 6ª, 9ª e 12ª 

semanas de animais que receberam dieta controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 

semanas e foram mantidos sedentários (SED) ou submetidos ao treinamento físico de 

natação (TF) durante as últimas 6 semanas das dietas. (Anova One-way seguido de teste 

Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão da média. *p<0,05 em 

comparação com os animais do grupo CT-SED.  N = 6 
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5.4. Avaliação da pressão arterial média e a frequência cardíaca em 

ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica e 

submetidos ao treinamento físico 

 Com o objetivo de avaliar o efeito do treinamento físico sobre os 

parâmetros cardiovasculares mensurou-se de forma indireta a pressão 

arterial média e a frequência cardíaca em ratos com síndorme metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica.    

Como mostrado na figura 7, os animais dos grupos SM-SED e SM-

TF apresentaram aumento (p<0,05) da pressão arterial média e frequência 

cardíaca comparados ao grupo CT-SED na 6ª semana. Já na 13ª semana, 

os animais do grupo SM-SED apresentaram um aumento (p<0,05) da 

pressão arterial e frequência cardíaca comparados ao grupo CT-SED. E, 

além disso, houve uma redução (p<0,05) da pressão arterial no grupo SM-

TF comparado ao grupo SM-SED.  
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Figura 7: Avaliação indireta da pressão arterial média basal (PAM, mmHg), frequência 

cardíaca basal (FC: batimentos por minutos, bpm)  na 6ª e 13ª semana de animais que 

receberam dieta controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos 

sedentários (SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 

6 semanas das dietas. *p<0,05 em comparação com os animais do grupo CT-SED. 

#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), 

valores expressos como média + erro padrão da média. N = 6 
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5.5 Avaliação dos parâmetros biométricos em ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

 Com o objetivo de avaliar o efeito do treinamento físico sobre os 

parâmetros biométricos mensurou-se o peso do fígado, dos rins, do 

ventrículo esquerdo, dos músculos (gastrcnêmico e sóleo), dos depósitos de 

tecido adiposo branco (inguinal, retroperineal e epidimal) e corporal; 

calculou-se índice de Lee e de adiposidade de ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica.    

Como mostrado na tabela 1, os animais do grupo SM-SED 

apresentaram aumento (p<0,05) do peso corporal, do depósito do tecido 

adiposo branco inguinal, retroperitoneal e epididimal e do índice de 

adiposidade quando comparados ao grupo CT-SED. O grupo CT-TF 

apresentou aumento (p<0,05) do ventrículo esquerdo e do músculo 

gastrocnêmico quando comparado ao grupo CT-SED. Já, o grupo SM-TF 

apresentou aumento (p<0,05) do ventrículo esquerdo, do músculo 

gastrocnêmico e redução (p<0,05) do peso corporal, do depósito do tecido 

adiposo inguinal, retroperitoneal e epididimal e do índice de adiposidade 

quando comparado ao grupo SM-SED. E não foi observada diferença 

estatística entre os demais parâmetros. 
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Tabela 1: Avaliação do treinamento físico sobre parâmetros biométricos em 

ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica  

Peso CT-SED CT-TF SM-SED SM-TF 

Peso corporal 285,60± 6,31 273,60± 10,64 316,60± 9,62* 287,10± 9,65# 

Fígado 2,98± 0,11 3,17± 0,07 2,80± 0,12 2,76± 0,08 

Rim 0,61± 0,01 0,63± 0,02 0,58± 0,02 0,59± 0,01 

Ventrículo Esquerdo  0,25± 0,01 0,29± 0,01* 0,25± 0,01 0,28± 0,01*# 

Gastrocnêmico 1,09± 0,03 1,28± 0,03* 1,08± 0,03 1,25± 0,04*# 

Sóleo 0,09± 0,01 0,10± 0,01 0,10± 0,01 0,10± 0,01 

TA Inguinal 1,66± 0,07 1,45± 0,06 2,65± 0,19* 2,20± 0,12*# 

TA Retroperitoneal  1,68± 0,10 1,50± 0,09 2,99± 0,12* 2,44± 0,16*# 

TA Epididimal 1,53± 0,15 1,48± 0,12 2,48± 0,24* 1,92± 0,14*# 

Índice Lee  0,29± 0,01 0,30± 0,01 0,30± 0,01 0,30 ± 0,01 

Índice Adiposidade  4,86± 0,20 4,43± 0,21 7,77± 0,72* 6,07± 0,32*# 

N 07 09 07 12 

Tabela 1: Mensuração do peso corporal (g), do peso relativo (g/ 100g de peso do rato) de 

órgãos e tecidos, cálculo do índice de Lee [peso corporal (g)
1/3

 /comprimento naso-anal 

(cm)x 1000] e de adiposidade [Peso absoluto (g) dos depósitos de gordura inguinal + 

retroperitoneal + epididimal / peso do rato (g) x 100] de animais que receberam dieta 

controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários 

(SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas 

das dietas. *p<0,05 em comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação 

ao grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como 

média + erro padrão da média. N= número de animais. TA = tecido adiposo. 
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5.6 Avaliação dos parâmetros bioquímicos de ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

Com a intenção de avaliar o efeito do treinamento físico sobre os 

parâmetros bioquímicos foram mensurados os níveis do colesterol total, da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL), da lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL), dos triacilgliceróis, da lipoproteína de alta densidade 

(HDL), da alanina aminotransferase (ALT), da aspartato aminotransferase 

(AST), da amilase, da creatinina, da uréia, das proteínas totais, da albumina, 

da globulina de ratos com SM induzida por dieta hiperlipídica. 

A tabela 2 mostra que os animais submetidos à dieta hiperlipídica e 

sedentários (SM-SED) apresentaram um aumento (p<0,05) nos níveis do 

colesterol total, do colesterol LDL e da ALT e redução dos níveis da VLDL e 

dos triacilgliceróis quando comparados ao grupo CT-SED. Os animais 

treinados e submetidos à dieta hiperlipídica (SM-TF) apresentaram um 

aumento nos níveis (p<0,05) da LDL e da ALT e redução dos níveis da VLDL 

e dos triacilgliceróis quando comparados ao grupo CT-SED. Além disso, o 

nível do colesterol total no grupo SM-TF foi similar (p>0,05) aos grupos CT-

SED e SM-SED. E não foi observada diferença estatística entre os demais 

parâmetros. 
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Tabela 2: Avaliação do treinamento físico sobre os parâmetros bioquímicos 

de ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica. 

Parâmetros  CT-SED CT-TF SM-SED SM-TF 

Colest.T (mmol/L) 1,76± 0,04 1,66± 0,05 1,98± 0,07* 1,83+ 0,06 

 LDL (mmol/L) 0,28± 0,06 0,37± 0,06 0,71± 0,08* 0,60+ 0,08* 

VLDL (mmol/L)  0,73± 0,05 0,65± 0,04 0,39± 0,03* 0,29+ 0,03* 

TAG (mmol/L) 1,56± 0,10 1,36± 0,10 0,85± 0,06* 0,73+ 0,06* 

 HDL (mmol/L) 0,73± 0,02 0,73± 0,02 0,71± 0,02 0,68+ 0,02 

ALT (U/I) 56,40± 1,52 62,29± 2,63 66,44± 2,02* 70,06+ 3,08* 

AST (U/I) 10,32± 3,33 14,46± 6,12 7,54± 2,62 11,22+ 4,24 

Amilase (U/L) 625,50±24,70 623,10±24,13 621,80±23,54 546,70+31,76 

Creatinina (µmol/L) 53,59± 1,89 55,99± 2,55 53,04± 2,88 46,41+ 4,50 

Uréia (mmol/L) 5,43± 0,25 5,69± 0,49 5,23± 0,30 5,48+ 0,15 

Proteína Total (g/L) 85,75± 1,85 84,18± 1,69 83,83± 1,93 79,80+ 2,51 

Albumina (g/L) 4,24± 0,06 4,20± 0,05 4,19± 0,05 4,06+ 0,06 

Globulina (g/L) 43,71± 1,00 42,17± 1,50 41,76± 1,59 40,93+ 1,64 

N 16 11 15 15 

Tabela 2: Parâmetros bioquímicos de animais que receberam dieta controle (CT) ou 

hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários (SED) ou submetidos 

ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas das dietas *p<0,05 em 

comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED 

(Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão 

da média. Colesterol total (Coles.T), lipoproteína de baixa densidade (LDL), lipoproteína de 

muito baixa densidade (VLDL), triacilglicerol (TAG) lipoproteína de alta densidade (HDL), 

alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) 
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5.7 Avaliação da resistência à insulina em ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

Com a intenção de avaliar o efeito do treinamento físico sobre a 

resistência à insulina foram mensurados os níveis da glicose de jejum, da 

insulina, HOMA IR, HOMA β de ratos com síndrome metabólica induzida por 

dieta hiperlipídica. 

A tabela 3 mostra que os animais submetidos à dieta hiperlipídica 

(SM-SED) apresentaram um aumento (p<0,05) nos níveis da glicose jejum, 

da insulina, HOMA IR, HOMA β quando comparados ao grupo CT-SED. Já 

os animais treinados (SM-TF) apresentaram uma redução (p<0,05) nos 

níveis insulina, HOMA IR, HOMA β quando comparados ao grupo SM-SED e 

similares ao grupo CT-SED. O nível da glicemia jejum no grupo SM-TF foi 

similar (p>0,05) aos grupos CT-SED e SM-SED.  

 

Tabela 3: Avaliação do treinamento físico sobre a resistência à insulina de 

ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica. 

Parâmetros  CT-SED CT-TF SM-SED SM-TF 

GJ(mmol/L) 6,11± 0,14 6,0,8± 0,29 6,83± 0,13* 6,40± 0,32 

Insulina (ng/ml) 0,96 ± 0,10 1,32 ± 0,22 2,22 ± 0,31* 1,10 ± 0,22# 

HOMA – IR  7,03 ± 0,90 8,66 ± 1,87 15,50 ± 2,43* 9,12 ± 1,78# 

HOMA – β 164,6 ± 15,4 201,7 ± 25,6 314,4 ± 46,1* 184,2 ± 21,2# 

        N 16 – 8 11- 9 15 – 10 15-10 

Tabela 3: Parâmetros e resistência a insulina animais que receberam dieta controle (CT) ou 

hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários (SED) ou submetidos 

ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas das dietas. *p<0,05 em 

comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED 

(Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão 

da média. Glicemia de jejum (GJ). Modelo de avaliação da homeostase da resistência a 

insulina (Homa-IR) = [insulina jejum (IJ) x (GJ)/ 22,5]. Modelo de avaliação da homeostase 

da capacidade funcional das células β (Homa-β) = [20 x IJ) / (GJ – 3,5). 
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5.8 Avaliação da via de sinalização da insulina no tecido adiposo 

retroperitoneal e tecido adiposo marrom de ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

Para avaliar o efeito do TF na via de sinalização da insulina 

mensurou-se através da técnica qRT-PCR  a expressão gênica do receptor 

de insulina (IR), substrato do receptor de insulina 1 (IRS-1),  substrato do 

receptor de insulina 2 (IRS-2), proteína cinase B (AKT), transportador de 

glicose 4 (GLUT-4) no tecido adiposo retroperitoneal de ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica. 

A figura 8 mostra via de sinalização no tecido adiposo retroperitoneal. 

Os animais do grupo SM-SED apresentaram uma redução (p < 0,05) na 

expressão gênica do IR (painel A), IRS-1(painel B), IRS-2 (painel C) e 

GLUT4 (painel E) em comparação ao grupo CT-SED. Enquanto o 

treinamento físico nos ratos SM-TF aumentou (p<0,05) a expressão gênica 

do IR (painel A), IRS-1(painel B) e GLUT-4 (painel E), tornando esses 

valores similares (p>0,05) aos observados no grupo CT-SED. Já, a 

expressão gênica do IRS-2 (painel C) nos ratos SM-TF foi similar (p>0,05) 

ao grupo CT-SED e ao grupo SM-SED. E não foi observada diferença 

estatística na expressão gênica da AKT (painel D).  

A figura 9 mostra que no tecido adiposo marrom dos animais 

submetidos à dieta hiperlipídica (SM-SED, SM-TF) apresentaram um 

aumento (p < 0,05) na expressão gênica da AKT (painel D) e GLUT4 (painel 

E) em comparação ao grupo CT-SED. Enquanto o treinamento físico nos 

ratos SM-TF aumentou (p<0,05) a expressão gênica da AKT (painel D) e 

GLUT-4 (painel E), quando comparados ao grupo SM-SED. E não foi 

observada diferença estatística entre os demais parâmetros. 
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Figura 8: Avaliação através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária (U.A.) do receptor de insulina (IR, 

painel A), substrato do receptor de insulina 1 (IRS-1, painel B), substrato do receptor de insulina 2 

(IRS-2, painel C), proteína cinase B (AKT, painel D) , transportador de glicose 4 (GLUT-4, painel E) de 

animais que receberam dieta controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram 

mantidos sedentários (SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 

semanas de dieta. *p<0,05 em comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao 

grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro 

padrão da média. N = 4 
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Figura 9: Avaliação através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária (U.A.) do receptor de 

insulina (IR, painel A), substrato do receptor de insulina 1 (IRS-1, painel B), substrato do 

receptor de insulina 2 (IRS-2, painel C), proteína quinase B (AKT, painel D) , transportador 

de glicose 4 (GLUT-4, painel E) de animais que receberam dieta controle (CT) ou 

hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários (SED) ou submetidos 

ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas das dietas. *p<0,05 em 

comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED 

(Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão 

da média. N = 4 
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5.9 Avaliação das expressões gênicas das adipocinas pró-inflamatórias 

no tecido adiposo retroperitoneal e no tecido adiposo marrom de ratos 

com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos 

ao treinamento físico 

Para avaliar o efeito do treinamento físico sobre as adipocinas através 

da técnica qRT-PCR  mensurou-se as expressões gênicas da leptina, da  

resistina,  da adpisina,  do fator de necrose tumoral α (TNF-α) e da 

ciclooxigenase 2 (COX-2) no tecido adiposo retroperitoneal e da leptina e do 

fator de necrose tumoral α (TNF-α) de ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica. 

A figura 10 mostra que os animais submetidos à dieta hiperlipídica 

(SM-SED) apresentaram aumento (p<0,05) na expressão gênica da leptina 

(painel A), da resistina (painel B), da adpsina (painel C), do TNF-α (painel D) 

e da COX-2 (painel E) comparado ao grupo CT-SED. Os animais treinados 

(SM-TF) apresentaram uma diminuição (p<0,05) na expressão gênica da 

leptina (painel A), da resistina (painel B), da adpsina (painel C) e da COX-2 

(painel E) em comparação ao grupo SM-SED. Já o valor de TNF-α foi similar 

(p>0,05) ao do grupo CT-SED.  

A figura 11 mostra que os animais submetidos à dieta hiperlipídica e 

mantidos sedentários (SM-SED) apresentaram aumento (p<0,05) na 

expressão de leptina (painel A) e TNF-α (painel B) comparados ao grupo 

CT-SED. O grupo (SM-SED) apresentou aumento da expressão gênica 

(p>0,05) de leptina (painel A) e TNF-α (painel B) comparado ao grupo CT-

SED. 
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Figura 10: Avaliação através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária (U.A.) dos níveis da 

leptina (painel A), da resistina (painel B), da adpisina (painel C), do fator de necrose tumoral 

α (TNF-α, painel D) da ciclooxigenase 2 (COX-2, painel E) de animais que receberam dieta 

controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários 

(SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas 

de dieta. *p<0,05 em comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação 

ao grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como 

média + erro padrão da média. N= 4 
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Figura 11: Expressão gênica através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária (U.A.) da  

leptina (Painel A), TNFα (Painel B) de animais que receberam dieta controle (CT) ou 

hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários (SED) ou submetidos 

ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas  6 semanas de dieta. *p<0,05 em 

comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED 

(Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos como média + erro padrão 

da média. N=4 
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5.10 Avaliação da expressão gênica da adipocina anti-inflamatória 

adiponectina e seu receptor 1 no tecido adiposo retroperitoneal de 

ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica e 

submetidos ao treinamento físico 

Para avaliar o efeito do treinamento físico sobre as adipocinas anti-

inflamatórias através da técnica qRT-PCR  mensurou-se as expressões 

gênicas da  adiponectina e do receptor adiponectina 1 no tecido adiposo 

retroperitoneal de ratos com síndrome metabólica induzida por dieta 

hiperlipídica. 

A figura 12 mostra que os animais submetidos à dieta hiperlipídica 

(SM-SED) apresentaram redução (p<0,05) na expressão gênica da 

adiponectina (painel A) comparado ao grupo CT-SED. Os animais treinados 

(SM-TF) apresentaram um aumento (p<0,05) na expressão gênica do 

receptor de adiponectina 1 (painel B) e redução (p<0,05) da expressão do 

RNAm da adiponectina (painel A).  
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Figura 11: Avaliação através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária (U.A.) dos níveis da 

adiponectina (painel A) e do receptor adiponectina 1 (painel B) de animais que receberam 

dieta controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos sedentários 

(SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 6 semanas 

das dietas. *p < 0,05 em comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p < 0,05 em 

relação ao grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores expressos 

como média + erro padrão da média. N= 4 
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5.11 Avaliação do depósito intraescapular a expressão gênica de UCP-1 

e PPARγ2 de tecido adiposo marrom de ratos com síndrome 

metabólica induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao 

treinamento físico 

Para avaliar o efeito do treinamento físico mensurou-se o peso 

intraescapular do tecido adiposo marrom, a relação entre tecido adiposo 

marrom (TAM) e tecido adiposo branco (TAB) e a expressão gênica da 

proteína desacopladora 1 (UCP-1) e do PPARγ no tecido adiposo marrom de 

ratos com síndrome metabólica induzida por dieta hiperlipídica. 

A figura 12 mostra que o treinamento físico (CT-TF e SM-TF) 

aumentou (p<0,05) o depósito do tecido adiposo marrom (painel A) e a 

relação TAM/TAB (painel B) quando comparados ao grupo CT-SED. Já a 

dieta hiperlipídica (SM-SED e SM-TF) aumentou (p<0,05) a expressão 

gênica da UCP-1 (painel C) quando comparado ao grupo CT-SED. Além 

disso, a expressão gênica da UCP-1 nos ratos SM-TF (painel C) foi maior 

(p<0,05) em relação ao grupo SM-SED. Além disso, a expressão gênica de 

PPARγ2 nos ratos SM-TF (painel D) foi maior (p < 0,05) em relação ao 

grupo CT-SED e similar ao grupo SM-SED. 
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Figura 12: Peso relativo (g/ 100g de peso do rato) (g) de tecido adiposo marrom 

intraescapular (Painel A), relação entre tecido adiposo marrom (TAM) e tecido adiposo 

branco (TAB, Painel B) e expressão gênica através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária 

(U.A.) da proteína desacopladora 1 (UCP-1, Painel C, e PPARγ2 (Painel D) de animais que 

receberam dieta controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram mantidos 

sedentários (SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante as últimas 

6 semanas de dieta. *p<0,05 em comparação com os animais do grupo CT-SED. 
#
p<0,05 

em relação ao grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), valores 

expressos como média + erro padrão da média. N=4 
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5.12 Avaliação das expressões gênicas de PGC1α, PGC1β, UCP1, UCP2 

e UCP3 no músculo gastrocnêmico de ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica e submetidos ao treinamento físico 

Para avaliar o efeito do TF sobre a termogênese mensurou-se através 

da técnica qRT-PCR a expressão gênica de PGC1α, PGC1β, UCP1, UCP2 e 

UCP3 no músculo gastrocnêmico de ratos com síndrome metabólica 

induzida por dieta hiperlipídica. 

A figura 13 mostra que os animais submetidos à dieta hiperlipídica 

mantidos sedentários (SM-SED) apresentaram uma redução (p<0,05) na 

expressão gênica de PGC1α (painel A), PGC1β (painel B), da UCP-1 (painel 

C), UCP-2 (painel D) e UCP-3 (painel E) em comparação ao grupo CT-SED. 

Enquanto o treinamento físico nos ratos (SM-TF) aumentou (p<0,05) a 

expressão gênica de PGC1α (painel A) UCP-2 (painel D) e UCP-3 (painel E) 

quando comparados aos grupos sedentários (CT-SED, SM-SED) e PGC1β 

(painel B), quando comparados ao grupo SM-SED.  
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Figura 13: Avaliação através da técnica qRT-PCR unidade arbitrária (U.A.) PGC1α (Painel 

A), e PGC1β (Painel B) UCP-1 (Painel C), UCP-2 (Painel D) e UCP-3 (Painel E)  de animais 

que receberam dieta controle (CT) ou hiperlipídica (SM) durante 13 semanas e foram 

mantidos sedentários (SED) ou submetidos ao treinamento físico de natação (TF) durante 

as últimas 6 semanas das dietas. *p<0,05 em comparação com os animais do grupo CT-

SED. 
#
p<0,05 em relação ao grupo SM-SED (Anova One-way seguido de teste Bonferroni), 

valores expressos como média + erro padrão da média. N=4 
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6 SUMÁRIO DOS RESULTADOS  

Os ratos submetidos á dieta hiperlipídica e mantidos sedentários (SM-SED) 

apresentaram em comparação aos ratos submetidos à dieta controle e 

mantidos sedentários (CT-SED): 

 

Aumento do lactato sanguíneo; 

 

Aumento da pressão arterial média e da frequência cardíaca; 

 

Aumento do depósito do tecido adiposo retroperitoneal; 

 

Aumento do índice de adiposidade;  

 

Aumento do peso corporal; 

 

Aumento dos níveis de insulina, HOMA IR, HOMA β; 

 

Aumento da glicemia jejum; 

 

Aumento do colesterol total; 

 

Aumento da alamina aminotransferase;  

 

Aumento da expressão gênica de leptina, resistina, adpsina, COX-2;  

 

Redução da expressão gênica IR, IRS1, GLUT4, adiponectina. 

 

Os ratos submetidos à dieta hiperlipídica e ao treinamento fisico (SM-TF), 

apresentaram em comparação aos ratos submetidos à dieta hiperlipídica e 

mantidos sedentários (SM-SED): 

 

Redução dos niveis de lactato sanguíneo; 
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Redução da pressão arterial e frequência cardíaca; 

 

Redução do peso corporal; 

 

Aumento do peso do ventrículo esquerdo, do músculo gastrocnêmico;  

Melhora da sensibilidade da insulina;  

 

Níveis de glicemia jejum, colesterol total  similares aos CT-SED e SM-SED; 

 

Reversão dos prejuízos na via de sinalização da insulina (IR, IRS, GLUT4); 

Correção do aumento da expressão das adipocinas pró-inflamatórias 

(leptina, resistina, adipsina e COX-2);  

 

Normalização da expressão de TNFα; 

 

Aumento da expressão do receptor de adiponectina 1 no tecido adiposo 

retroperitoneal;  

 

Aumento do depósito do TAM e a expressão gênica de GLUT4, AKT, UCP-1 

e PPARγ2; manteve a expressão gênica do IR, IRS-1, IRS-2 e diminuição da 

expressão gênica de leptina e TNF-α do tecido adiposo marrom; 

 

No músculo gastrocnêmico aumento da expressão gênica do PGC-1α e da 

UCP-3 e diminuição da expressão gênica de PGC-1β, UCP-1 e UCP-2. 
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7 DISCUSSÃO  

Os principais resultados do presente estudo, em síntese, mostram 

que a dieta hiperlipídica submetida aos ratos, logo após o desmame, por 13 

semanas induziu aumento da pressão arterial média e frequência cardíaca, 

no depósito do tecido adiposo retroperitoneal, no índice de adiposidade, no 

peso corporal, nos níveis de insulina, HOMA IR, HOMA β, na glicemia de 

jejum, no colesterol total, na alamina aminotransferase, na expressão gênica 

da leptina, da resistina, da adpsina, da COX-2. Além de diminuir a expressão 

gênica do IR, IRS1, GLUT4 e adiponectina. Adicionalmente, mostramos que 

o treinamento físico durante as seis últimas semanas da dieta hiperlipídica, 

foi eficiente em atuar como tratamento, por restaurar vários parâmetros 

alterados pela dieta hiperlipídica, tais como: reduziu a pressão arterial média 

e frequência cardíaca; reduziu o depósito de tecido adiposo retroperitoneal, 

além de reduzir as expressões das adipocinas pró-inflamatórias e aumentar 

a expressão de genes da via de sinalização da insulina no tecido adiposo 

retroperitoneal. Além disso, o treinamento físico aumentou o depósito e a 

expressão gênica da UCP3 no músculo gastrocnêmico; aumentou o depósito 

e a expressão gênica da UCP-1 e reduziu a expressão das adipocinas pró-

inflamatórias no tecido adiposo marrom intraescapular. E ainda, o 

treinamento físico induziu redução do peso corporal, índice de adiposidade, 

redução nível de colesterol total e melhora da resistência à insulina nos ratos 

submetidos à dieta hiperlipídica.  

Apesar de haver um concenso na literatura de que modelos 

experimentais com dietas ricas em carboidratos ou hiperlipídicas melhor 

mimetizam as alterações da síndrome metabólica humana, esses modelos 

apresentam grande variabilidade na ocorrência dos distúrbios 

cardiometabólicos devido à grande variação na proporção e/ou nos tipos de 

nutrientes que compõem as dietas e/ ou devido as diferentes idades e/ ou 

modelos animais utilizados  (Matveyenko et al., 2009; Pereira-Lancha, 

Campos-Ferraz e Lancha, 2012; Silbernagel et al., 2011; A Bakheet e M 

Attia, 2011). Dados do nosso laboratório (De Castro et al., 2013) mostraram 

que dietas ricas em frutose e hiperlipídica induzem alterações metabólicas e 

acúmulo de gordura no fígado e rins dependentes da idade do rato. A dieta 
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hiperlipídica, para os ratos jovens (4 semanas de idade) e a dieta rica em 

frutose, para os ratos adultos (12 semanas de idade) são as intervenções 

nutricionais mais eficientes em induzir, em maior extensão, as alterações 

bioquímicas, fisiológicas e histológicas características da síndrome 

metabólica humana. Com base nesse estudo (De Castro et al., 2013), 

optamos por utilizar a dieta hiperlipídica submetida a ratos, logo após o 

desmame, por 13 semanas. 

Estudos da literatura (Garciarena et al., 2009; Moraes-Silva et al., 

2013) e de nosso laboratório (Soares et al., 2011; Maia et al., 2015; Sousa et 

al., 2015) mostraram a eficiência do exercício aeróbico de baixa à moderada 

intensidade em promover adaptações fisiológicas e histológicas no sistema 

cardiovascular, tanto em áreas centrais de controle cardiovascular como em 

órgãos importantes do controle cardiovascular como o coração e rins. 

Também já é de consenso na literatura, a eficácia do exercício físico em 

reduzir o peso corporal (Botezelli et al., 2010) através do aumento das taxas 

de triacilglicerol, mobilização e oxidação levando a redução de massa gorda 

(Sertié et al., 2015). Durante o exercício físico, o músculo esquelético pode 

aumentar as suas despesas de energia em até 100 vezes (Botezelli et al., 

2010). 

No presente estudo mostramos que o protocolo de treinamento físico 

utilizado foi eficiente na redução da frequência cardíaca e do lactato 

sanguíneo que são considerados marcadores de treinamento físico. Os 

mecanismos envolvidos na bradicardia de repouso, após treinamento físico 

crônico sofrem influência da modalidade física praticada. Na natação de 

baixa intensidade, a bradicardia está associada ao aumento do tônus vagal  

(Medeiros et al., 2004). Quando é aumentada a intensidade do exercício de 

forma progressiva atinge-se uma intensidade na qual a concentração de 

lactato sanguíneo aumenta proporcionalmente devido a um incremeto na 

contribuição anaeróbica para a ressíntese de ATP. Essa transição do 

metabolismo aeróbio/anaeróbio é conhecida como limiar anaeróbio 

(Voltarelli, Gobatto e De Mello, 2002). O limiar anaeróbico ou limiar de 

lactato tem sido atualmente, uma medida muito utilizada na avaliação da 

intensidade e efetividade do treinamento e da capacidade aeróbica de 

atletas de resistência (endurance) (Wasserman e Mcilroy, 1964) definiram o 
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termo limiar anaeróbico pela primeira vez como a mudança metabólica para 

o sistema anaeróbico em resposta ao aumento exponencial da concentração 

de CO2 sanguíneo. O nível sanguíneo de lactato reflete o condicionamento 

físico do animal, quanto maior a capacidade de remover o lactato do sangue, 

maior o condicionamento físico (Pringle e Jones, 2002). 

Avaliamos o efeito da natação sobre o lactato sanguíneo nos grupos 

experimentais, realizado após 6 semanas de treinamento ou sedentarismo. 

Os valores de lactato sanguíneo, observados no teste de lactato final, nos 

animais SM-SED foram maiores quando comparados aos animais CT-SED e 

SM-TF, sendo que o treinamento físico restaurou os níveis de lactato dos 

ratos SM-TF para níveis similares aos ratos CT-SED. O lactato sanguíneo 

dos animais CT-SED e CT-TF foram semelhantes entre si. E os animais SM-

SED apresentaram maior nível de lactato sanguíneo, sugerindo um pior 

condicionamento físico por apresentar menor taxa de remoção de lactato do 

sangue. Ainda não é sabido se a resposta do lactato sanguíneo é sensível 

em identificar as adaptações sistêmicas e enzimáticas decorrentes da 

prática de natação regular em ratos com algum tipo de doença, 

principalmente metabólicas (Júnior, Neiva e Denadai, 2001). Porém, em 

nosso estudo a mensuração do nível do lactato foi eficiente em avaliar o 

condicionamento físico entre os ratos submetidos à dieta hiperlipídica (SM-

SED e SM-TF).  

No presente estudo os animais de todos os grupos (CT-SED, CT-TF, 

SM-SED e SM-TF) ingeriram a mesma quantidade calórica de dieta. Esse 

resultado pode ter favorecido a redução do tecido adiposo branco e 

consequentemente normalização da resistência á insulina, redução da 

adipocinas pró-inflamatórias, e recuperação da via de sinalização da 

insulina. Essa possibilidade, reforça se no fato de que os ratos SM-SED 

apresentaram aumento do peso corporal em relação aos ratos do grupo CT-

SED e SM-TF, sendo que o peso dos ratos SM-TF foi igual aos ratos do 

grupo SM-SED.  

Dados do presente estudo também mostraram que o treinamento 

físico impediu o aumento do peso corporal, índice de adiposidade e aumento 

do músculo gastrocnêmico. Esses dados estão de acordo com estudo de Xu 

e colaboradores (2011) que mostraram em camundongos com 4 semanas 
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de idade, submetidos á dieta hiperlipídica (42% de lipídeos) e ao treinamento 

físico (esteira, 15 m/min, 40 min/dia, 5 dias da semana por 8 semanas) 

apresentaram redução do peso corporal e do índice de adiposidade (Xu et 

al., 2011). Em adição, Meek e colaboradores (2014) mostraram ratos que 

logo após o desmame foram submetidos à dieta ocidental (42% de lipídeo) e 

ao treinamento físico corrida voluntária por 60 dias apresentaram redução no 

índice de adiposidade quando comparado aos animais dieta controle 

sedentários (Meek et al., 2014). Além disso, em nosso presente estudo, o 

treinamento fisico induziu a hipertrofia muscular nos animais submetidos ao 

treinamento fisico (CT-TF e SM-TF). De acordo Soffie e colaboradores 

(2016) camundongos jovens submetidos ao treinamento de resistência (10 

semanas) apresentaram aumento no peso do músculo gastrocnêmico (Soffe 

et al., 2016). 

 Já está bem estabelecido na literatura que o treinamento físico leva a 

uma redução na pressão arterial média de repouso. No entanto, essa 

redução tem se mostrado principalmente em indivíduos ou animais com 

hipertensão (Soares et al., 2011; Maia et al., 2015). Em nosso estudo 

mostramos que os animais SM-TF apresentaram redução da pressão arterial 

média comparados aos animais SM-SED. Diversos estudos (Xiao et al., 

2016; Haarmann et al., 2016), mostram que as reduções na pressão arterial 

após o treinamento físico são mediadas por adaptações estruturais e 

neurohumorais. Dentre estas adaptações, ocorre uma menor atividade 

nervosa simpática, associada com a redução nos níveis de noradrenalina 

plasmática (Lambert et al., 2010). Reduções na pressão arterial após 

treinamento físico, também estão relacionadas a uma menor atividade do 

sistema renina angiotensina, com reduções nos níveis de renina, 

angiontensina II, aldosterona e vasopressina plasmática (Winkler et al., 

2016). 

A hipertrofia cardíaca pode acontecer como uma resposta adaptativa 

fisiológica (exercício físico) ou patológica (doenças valvulares, hipertensão 

ou obesidade) ao aumento do trabalho cardíaco (Aksentijević et al., 2010).  

Durante o exercício físico o aumento metabólico induz um aumento do 

débito cardíaco levando ao incremento da pressão arterial, frequência 

cardíaca, contratilidade do miocárdio e aumento da resistência periférica 
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total.  Em logo prazo, o exercício físico melhora a função cardíaca por alterar 

o fenótipo celular e molecular dos miócitos cardíacos, incluindo alterações 

adaptativas no tamanho da célula, função contrátil e resistência para 

alterações metabólicas (Kienesberger et al., 2013). No presente estudo, o 

tratamento com treinamento físico por seis semanas impediu o aumento da 

pressão arterial média e aumentou o peso do ventrículo esquerdo em ratos 

que receberam a dieta hiperlipídica.  

Hafstad e colaboradores (2013) mostraram que camundongos com 5-

6 semanas de idade que foram induzidos a obesidade, por 9 semanas, 

através da dieta hiperlipídica (60% de lipídeos) e no período de treinamento 

físico (esteira, 25% de inclinação/ 5 dias da semana/ 8-10 semanas) a 

quantidade de lipídeos da dieta foi reduzida (35% de lipídeos) (Hafstad et al., 

2013). Os resultados desse estudo mostraram que o treinamento físico 

melhorou a função diastólica e sistólica do ventrículo esquerdo. Em outros 

estudos (Soares et al., 2011; Sousa et al., 2015) (Maia et al., 2015), 

mostramos que o treinamento fisico (natação 1 hora/ dia/ 5 dias na semana/ 

4-5 semanas) induz hipertrofia excêntrica, reduziu o processo inflamátório e 

a deposição de colágeno no ventrículo esquerdo de ratos com hipertensão 

renovascular 2R1C. 

Dados anteriores de nosso laboratório (De Castro et al., 2013) 

mostraram que ratos submetidos ao consumo de dietas ricas em frutose e 

dieta hiperlipídica (12 e 4 semanas de idade respectivamente) sofrem 

distúrbios metabólicos como aumento do colesterol total e/ou frações e 

aumento da alanina aminotransferase, associado a alterações histológicas 

hepáticas como esteatose e presença de processos inflamatórios (De Castro 

et al., 2013). No presente estudo mostramos que a dieta hiperlipídica produz 

aumento do colesterol total e da alanina aminotransferase. O treinamento 

físico foi capaz de reverter essas alterações. Esses dados estão de acordo 

com o estudo de Speretta e colaboradores (2012) que mostraram que ratos 

Wistar com 90 dias de idade receberam dieta hiperlipídica e foram 

submetidos ao treinamento físico (natação 60 min/dia, 5 dias por semana, no 

período de 8 semanas) apresentaram uma redução nos níveis de colesterol 

total e triglicérides em relação  aos animais SM-SED (Speretta et al., 2012). 

Em adição, estudo de Cho e colaboradores (2014) em camundongos com 5 
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meses de idade, alimentados com dieta hiperlipídica por 23 semanas e 

submetidos, a partir da 16ª semana, ao treinamento físico (corrida em 

esteira, por 5 min, 8 m/min, em seguida 45 min, 10 m/min, inclinação de 5º e 

nos 5 minutos finais a uma velocidade de 8 m/min, totalizando a sessão com 

duração de 55 min, 5 vezes por semana), apresentaram uma redução nos 

níveis de alanina aminotransferase em comparação aos animais SM-SED 

(Cho et al., 2014).    

 A resistência à insulina é definida como a diminuição da capacidade 

de tecidos para responder à ação da insulina (Dominici e cols, 2014) 

(Dominici et al., 2014). Nossos dados mostraram que animais treinados 

tiveram uma redução no HOMA IR e estão de acordo com estudos de Lloyd 

e colaboradores (2014) que mostraram ratos alimentados com dieta 

hiperlipídica (por 9 semanas) e submetidos ao treinamento físico (esteira 11 

m/min durante 30 min, 3 x / semana por 12 semanas) reduziram o HOMA-IR 

quando comparados aos animais dieta hiperlipídica sedentários (Lloyd et al., 

2015). Similarmente, estudos de Marinho e colaboradores (2014) mostraram 

que camundongos Swiss com seis semanas de idade, submetidos à dieta 

hiperlipídica por período de 12 semanas e submetidos ao treinamento físico 

(natação, 1 hora ao dia com ou sem sobrecarga de 5% da massa corporal) 

melhoraram a sensibilidade à insulina (Marinho et al., 2014). Em adição, 

Griffin e colaboradores (2012) mostraram que camundongos com 12 

semanas de idade receberam dieta hiperlipídica (60% kcal de gordura, por 

12 semanas), na 8ª semana os animais foram colocados em rodas 

voluntárias e esses animais apresentaram redução na resistência a insulina 

e na intolerância a glicose.   

Vários estudos (Marcinko et al., 2015; Sharma et al., 2015; Wang et 

al., 2016) têm mostrado uma clara ligação entre as vias de sinalização que 

mediam as ações da insulina e o treinamento físico.  A ativação da 

sinalização da insulina se inicia com a ligação da insulina ao seu receptor na 

membrana celular, induzindo a fosforilação do substrato do receptor de 

insulina (IRS-1 e IRS-2),  proteínas que estão associadas com a ativação da 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) e posteriormente da AKT. A subunidade do 

receptor, IRS-1, é fosforilado pelo receptor da insulina, que por sua vez 

fosforila PI3K que fosforila AKT. Estes eventos de sinalização resultam na 
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translocação do GLUT4 para a membrana plasmática, que induz o aumento 

na captação de glicose no adipócito. Nos últimos anos, uma série de estudos 

tem revelado uma clara ligação entre as vias de transdução de sinal que 

medeiam às ações da insulina e as alterações metabólicas no tecido adiposo 

branco (Fuentes et al., 2013; Rask-Madsen e King, 2013; Cao, 2014; 

Trayhurn e Alomar, 2015). Nossos dados mostraram que o treinamento 

físico aumentou a expressão de genes da via de sinalização da insulina no 

tecido adiposo branco. Farias e colaboradores (2012) mostraram em 

camundongos, 2 meses de idade, submetidos simultaneamente a dieta 

hiperlipídica e ao treinamento físico natação (30 minutos com intervalo de 5 

min entre as sessões, 5 dias por semana por doze semanas) redução da 

expressão de IR e IRS-1 no tecido adiposo marrom, fígado e músculo 

gastrocnêmico (Farias et al., 2012). Mardare e colaboradores (2016) 

mostraram que camundongos, com 10 semanas de idade, tratados com 

dieta hiperlipídica por 14 semanas, submetidos ao TF de força iniciado na 5ª 

semana (5 vezes na semana, durante 3 min, em 3 séries), apresentaram 

redução nos níveis da intolerância a glicose e aumento no nível da 

expressão gênica de GLUT4 (Mardare et al., 2016). 

 Nossos dados, juntamente com os da literatura, fornecem fortes 

evidências de que o treinamento físico possa modular beneficamente 

diferentes componentes da via de sinalização da insulina nos principais 

órgãos dependentes dela, o que reverte ou atenua diversos distúrbios 

sistêmicos como a hiperglicemia, hiperinsulinemia, redução da captação de 

glicose e da sensibilidade da insulina, produzindo uma melhora geral do 

perfil metabólico em doenças como diabetes tipo 2 e síndrome metabólica.     

No presente estudo o treinamento físico, no grupo SM-TF, 

apresentou-se como importante indutor de processo anti-inflamatório, na 

medida em que normalizou o aumento da expressão gênica de leptina, da 

resistina, da COX-2 e do TNF-α no tecido adiposo retroperitoneal e 

normalizou a elevação da leptina e do TNF-α no tecido adiposo marrom 

quando comparado ao grupo SM-SED. Esses resultados contribuem para a 

redução de distúrbios metabólicos secundários a inflamação crônica do 

tecido adiposo branco induzido pela dieta hiperlipídica. Esses dados 

mostram a ação anti-inflamatória induzida pelo treinamento físico e 
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corroboram com o trabalho de Linden e colaboradores (2014) que 

mostraram que camundongos com 4 semanas de idade que receberam dieta 

hiperlipídica com 60% de lipídeos e foram submetidos ao treinamento físico  

corrida em esteira (5 dias/ semana a 12 m/min, 8% de inclinação, 40 min/dia) 

apresentaram redução na expressão gênica da leptina e do TNF-α (Linden 

et al., 2014). Em adição, Marcinko e colaboradores (2015) mostraram em 

camundongos obesos nocaute serina-alanina com mutações nos locais de 

fosforilação AMPK, com 6, 8 e 12 semanas de idade, alimentados por 6 

semanas com dieta hiperlipídica e submetidos ao treinamento físico corrida 

em esteira (4 séries de 22 m/min por 15 min com descanso de 2 minutos, 3 

vezes por semana) por mais seis semanas que ao final do experimento os 

animais treinados apresentaram redução no nível da expressão gênica da 

leptina (Marcinko et al., 2015). Em adição, Cho e colaboradores (2016) 

mostraram que camundongos com 4 semanas de idade, alimentados com 

dieta hiperlipídica (60% de lipídeos) por 23 semanas, sendo que a partir da 

15ª semana foram submetidos ao TF (esteira 5 min a 8 m/min com intervalos 

de 1 min a 17 m/min por 5 dias por semana), aumentou a expresão gênica 

do receptor 1 da adiponectina (Cho et al., 2016).  

 É amplamente aceito que o tecido adiposo marrom é a principal fonte 

de termogênese adaptativa em mamíferos normotérmicos modernos. O 

depósito de tecido adiposo marrom intraescapular foi sugerido como o 

depósito mais significativo, uma vez que transporta sangue aquecido através 

da veia da Sulzer para o coração, permitindo uma boa distribuição de calor a 

outras partes do corpo. A atividade do tecido adiposo marrom é controlada 

principalmente pelo sistema nervoso central, que induz a liberação de 

noradrenalina a partir de sinapses do sistema nervoso simpático após 

estímulo frio (Ryu et al., 2015) A exposição a temperaturas baixas ou 

ingestão de alimentos, ativa o sistema nervoso simpático. Durante o 

treinamento fisico ocorre ativação do sistema nervoso simpático e liberação 

de catecolaminas (Contreras et al., 2015). A estimulação do sistema nervoso 

simpático pelo treinamento fisico pode promover efeitos sobre o tecido 

adiposo marrom tanto de forma aguda (lipólise e ativação de UCP-1) como 

de forma crônica (transcrição do gene da UCP-1, biogênese mitocondrial, 
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hiperplasia do tecido adiposo marrom, recrutamento de adipócitos marrons 

em tecido adiposo branco) (Ruiz et al., 2015).  

Estudos de (Navarro-Alarcón et al., 2014) evidenciam que tanto PGC-

1α e PGC-1β quanto as UCPs, possuem um papel fundamental em 

processos metabólicos mediados pelas mitocôndrias. Em algumas situações 

fisiológicas, observa-se que o PGC-1α e PGC-1β promovem um aumento da 

expressão de genes envolvidos na biogênese mitocondrial, na função 

respiratória, na homeostase energética e na produção de espécies reativas 

de oxigênio, causando aumento da capacidade enzimática para beta 

oxidação de ácidos graxos, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa  (Palomer 

et al., 2013; Kang et al., 2015; Zhou et al., 2015).  O aumento da expressão 

de PGC-1α e PGC-1β foram observados em situações onde há demanda 

energética, como durante o treinamento físico (Ihsan et al., 2015) ou em 

situações em que há necessidade de produzir calor. Em adição, um estudo 

(Villarroya, Iglesias e Giralt, 2007) mostrou que ambos PGC-1α e PGC-1β 

agem em conjunto com o mais recente membro da mesma família 

descoberto, o coativador 1 do receptor ativado por proliferadores de 

peroxissoma gamma (Pprc-1γ) na proteção de alguns modelos animais 

contra a obesidade induzida pela dieta. A via metabólica do PGC-1α e PGC-

1β na musculatura esquelética e no tecido adiposo marrom envolvem, ainda, 

as UCPs, que participam da temogênese adaptativa via oxidação de lipídeos 

e desacoplamento da cadeia respiratória, produzindo e dissipando calor em 

resposta a variação do tipo e quantidade de macronutrientes da dieta (Seale 

et al., 2011). 

       Nossos dados, do presente estudo, mostraram que o treinamento físico 

não induziu diferença na temperatura corporal dos animais e ainda 

aumentou o depósito, a expressão gênica do PPARγ, PGC-1α, UCP-1 no do 

tecido adiposo marrom e aumentou a expressão gênica do PGC-1α, PGC-

1β, UCP-2 e UCP-3 no músculo gastrocnêmico. Esses dados em conjunto 

mostram que o treinamento físico aumenta da atividade mitrocondrial e 

consequentemente a termogênese, apesar de não haver aumento da 

temperatura corporal, contribuindo para melhora metabólica nos animais 

SM-TF. A UCP-2 e a UCP-3 são também responsáveis pelo desacoplamento 

da cadeia respiratória mitocondrial (Liu et al., 2013). Ao contrário da UCP-1, 
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UCP2 não é aumentada pela exposição ao frio, mas sua expressão gênica é 

sensível a fatores nutricionais, tais como teor elevado de gordura (He et al., 

2016). Estudos recentes têm mostrado a presença de células chamadas 

“células beges'' no tecido adiposo branco em roedores e seres humanos 

(Cao, 2014). As “células beges” possuem uma morfologia multilocular, 

muitas mitocôndrias e expressam a UCP-1 (Cao, 2014). Essas células 

apresentam características dos tecidos adiposos branco e marrom e é 

regulado por diversos fatores em uma glândula endócrina, parácrina e forma 

autócrina. O ocorrência destas células está associado com resistência a 

insulina, diabetes tipo 2 e outras doenças metabólicas. O treinamento físico 

pode ativar e recrutar tecido adiposo marrom através da ativação do sistema 

nervoso simpático, coração e músculo esquelético (Sanchez-Delgado et al., 

2015).  De fato, Wu e colaboradores (2014) mostraram em ratos Wistar, 

pesando 200 g, submetidos à dieta hiperlipídica (20% de lipídeos) e ao 

treinamento físico esteira (inclinação de 10% e velocidade 30 m/min 1 hora/ 

dia, 5 dias/ semana, por 8 semanas) apresentaram aumento do depósito do 

tecido adiposo marrom, aumento da PGC-1α, UCP1 e redução do depósito 

de tecido adiposo inguinal, retroperitoneal e epididimal (Wu et al., 2014).  

De acordo com nossos resultados podemos sugerir que os animais 

SM-TF reduziram a taxa metabólica basal, o depósito do tecido adiposo 

branco retroperitoneal, que por sua vez, reduziu as expressões gênicas das 

adipocinas pró-inflamatórias, promovendo a normalização da via de 

sinalização da insulina e melhorando a sensibilidade á insulina, que reduziu 

os níveis de triglicérides. Por outro lado o treinamento físico aumentou o 

depósito do tecido adiposo marrom intraescapular, as expressões gênicas 

da UCP-1 e da PGC1-α e aumentou o depósito e a expressão da UCP-3 no 

músculo gastrocnêmico. 
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8 CONCLUSÃO  

Os resultados mostraram que ratos submetidos ao treinamento físico 

(SM-TF) apresentaram redução do peso corporal, índice de adiposidade, 

ALT, resistência a insulina, da expressão gênica das adipocinas pró-

inflamatórias e aumento das expressões de genes da via de sinalização da 

insulina no tecido adiposo branco, aumento da UCP-1, PPARγ2 no tecido 

adiposo marrom e aumentou a expressão gênica PGC1-α, UCP-2 e UCP-3 

no músculo gastrocnêmico quando comparados ao animais SM-SED. 

Sumarizando, o treinamento físico foi eficiente como tratamento por 

restaurar várias alterações induzidas pela dieta hiperlipídica em ratos.   
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