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RESUMO 

 

Introdução: As adipocinas, agindo de forma autócrina, parácrina e endócrina, estão 

envolvidas na regulação do metabolismo e na homeostase corporal. A inervação 

sensorial, juntamente com as adipocinas, transmitem informações ao sistema 

nervoso central sobre o status da energia nos depósitos adiposos, regulando a 

atividade do sistema nervoso simpático nesses tecidos. O sistema nervoso simpático 

promove mobilização de ácidos graxos armazenados no tecido adiposo branco e 

estimula a termogênese no tecido adiposo marrom. A leptina e adiponectina são dois 

exemplos de adipocinas que parecem sofrer regulação neural bem como regulação 

hormonal. A oferta de uma dieta hipercalórica do tipo cafeteria a ratos promove 

elevação das concentrações séricas de insulina e aumento da estimulação simpática 

para os depósitos de tecidos adiposos branco e marrom, representando um modelo 

fisiológico para estudar os mecanismos regulatórios da produção dessas adipocinas. 

Objetivo: Investigar os efeitos da dieta cafeteria e do sistema nervoso simpático na 

produção de leptina e adiponectina pelo tecido adiposo branco retroperitoneal e pelo 

tecido adiposo marrom interescapular de ratos. Metodologia: Ratos Wistar com 

aproximadamente 70 gramas foram alimentados por 24 dias com uma dieta do tipo 

cafeteria ou controle. Ao 17º dia foi realizada uma cirurgia de desnervação no tecido 

adiposo marrom interescapular (TAMI) ou branco retroperitoneal (TABR). Depósitos 

de tecidos adiposos e soro foram colhidos após eutanásia no 24º dia de tratamento. 

O ganho de massa corporal e a massa dos depósitos de TAMI e TABR foram 

avaliados. A eficiência da desnervação foi avaliada pela mensuração da 

concentração de noradrenalina por cromatografia líquida de alta performance 

(HPLC). A expressão gênica foi avaliada por reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (real time PCR) utilizando reagente corante SYBR Green e a 

concentração de leptina e adiponectina nos tecidos e no soro foi avaliada por kits de 

ELISA. Resultados: A dieta cafeteria não alterou o ganho de massa corporal 

(Cafeteria: 225±9 vs. Controle: 223±10 g), mas aumentou a adiposidade 

comprovada pelo aumento da massa do TAMI (Cafeteria: 503±40 vs. Controle: 

192±10 mg) e TABR (Cafeteria: 2.654±350 vs. Controle: 779±140 mg). A cirurgia de 

desnervação provocou redução de 95 e 63% na concentração de noradrenalina no 

TAMI e TABR respectivamente, corroborando com valores da literatura. O 

tratamento dos ratos por 3 semanas com a dieta cafeteria não afetou o RNAm da 
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leptina no TAMI, mas aumentou em 63% o RNAm da adiponectina. No TABR, a 

dieta cafeteria induziu aumento do RNAm da leptina em 168%, mas não foi capaz de 

afetar o RNAm da adiponectina. A desnervação cirúrgica do TAMI aumentou a 

expressão gênica da leptina em ambos os grupos, mas reduziu em 44% a expressão 

da adiponectina somente em ratos alimentados com a dieta cafeteria. No TABR, a 

desnervação cirúrgica não afetou a expressão da leptina, mas diminuiu a expressão 

da adiponectina em aproximadamente 45% de ambos os grupos. O tratamento com 

a dieta cafeteria não alterou a concentração tecidual no TAMI de leptina e 

adiponectina, mas a desnervação reduziu a concentração em aproximadamente 

55% de adiponectina em ambos os grupos sem alterar a concentração de leptina. 

No TABR, a dieta cafeteria induziu uma redução de 55% na concentração de leptina 

e de 45% na concentração de adiponectina. A desnervação cirúrgica do TABR foi 

capaz de reduzir a concentração leptina em 33% somente nos animais alimentados 

com a dieta controle, sem afetar a concentração tecidual de adiponectina em 

nenhum dos grupos. A dieta cafeteria induziu um aumento de aproximadamente 

70% na concentração de ambas adipocinas (leptina e adiponectina) em ratos 

intactos quando comparada à dieta controle. A desnervação unilateral do TAMI e 

TABR promoveu redução das concentrações séricas de leptina independente do 

grupo. Mas somente a desnervação cirúrgica unilateral do TABR de ratos 

alimentados com a dieta cafeteria induziu redução (51%) na concentração sérica de 

adiponectina quando comparada a ratos intactos. Conclusão: Nossos achados 

demonstram que a expressão gênica da leptina no TAMI sofre regulação neural, 

enquanto que no TABR a regulação é prioritariamente hormonal. A expressão 

gênica da adiponectina tanto no TAMI, quanto no TABR, parece ser prioritariamente 

neural. Entretanto, os efeitos induzidos pela dieta cafeteria e/ou desnervação 

cirúrgica não foram necessariamente refletidos na concentração teciduais destas 

adipocinas. A concentração de leptina no TAMI não parece sofrer uma 

predominância quanto à sua regulação, enquanto que a adiponectina tem sua 

concentração tecidual regulada prioritariamente pela inervação. A concentração de 

leptina no TABR parece sofrer regulação neural, mas nossos achados sugerem que 

os efeitos hormonais induzidos pela dieta cafeteria se sobrepõem à regulação 

neural. A concentração de adiponectina no TABR parece ser regulada 

prioritariamente pela via hormonal. A dieta cafeteria aumenta a concentração sérica 

de leptina e adiponectina, mas o seu efeito sobre a concentração de leptina sérica 



Resumo  vi 
 

pode ser atenuado pela desnervação unilateral do TAMI ou TABR. A concentração 

sérica de adiponectina somente se altera com a desnervação cirúrgica do TABR de 

animais alimentados com a dieta cafeteria. Desta forma, a atividade simpática para o 

TAMI regula a produção de adiponectina, enquanto alterações hormonais regulam a 

produção de leptina no TABR, ambos em ratos alimentados com a dieta cafeteria. 

 

Palavras-chave: Dieta cafeteria. Leptina. Adiponectina. Sistema nervoso simpático. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Acting in autocrine, paracrine, and endocrine ways, adipokines are 

involved in metabolism regulation and homeostasis. Along with adipokines, sensory 

innervation transmits information on the energy status of adipose deposits to the 

central nervous system, regulating the activity of the sympathetic nervous system in 

these tissues. The sympathetic nervous system promotes mobilization of fatty acids 

stored in white adipose tissues and stimulates thermogenesis in brown adipose 

tissues. Leptin and adiponectin are two examples of adipokines that are regulated by 

the sympathetic nervous system. The supply of a hypercaloric cafeteria diet to rats 

promotes elevated serum insulin concentrations and increased sympathetic 

stimulation of white and brown adipose tissue deposits, representing a physiological 

model to study the regulatory mechanisms of the production of these adipokines. 

Objective: To investigate the effects of cafeteria diet and sympathetic nervous 

system on leptin and adiponectin production by retroperitoneal white adipose tissue 

(RWAT) and interscapular brown adipose tissue (IBAT) of rats. Method: Wistar rats 

weighting approximately 70 grams were fed for 24 days using a cafeteria or a control 

diet. On day 17, denervation surgery was performed on the IBAT or RWAT. The 

deposits of adipose tissues and serum were sampled after euthanasia at the end of 

treatment. The body mass gain and the mass of the IBAT and RWAT deposits were 

evaluated. The efficiency of denervation was evaluated by measuring the 

concentration of noradrenaline by high performance liquid chromatography (HPLC). 

Gene expression was evaluated by real time PCR using SYBR Green dye reagent 

and the concentration of leptin and adiponectin in tissues and serum were evaluated 

using ELISA kits. Results: The cafeteria diet did not alter the body mass gain 

(Cafeteria: 225 ± 9 vs. Control: 223 ± 10 g). The diet increased adiposity, as 

evidenced by the increase of the mass of IBAT (Cafeteria: 503 ± 40 vs. Control: 192 

± 10 mg) and RWAT (Cafeteria: 2.654 ± 350 vs. Control: 779 ± 140 mg). Denervation 

surgery caused 95 and 63% reduction in noradrenaline levels in IBAT and RWAT, 

respectively, corroborating with the literature. Treatment of rats for 3 weeks with the 

cafeteria diet did not affect leptin mRNA in IBAT, but increased adiponectin mRNA by 

63%. In RWAT, the cafeteria diet induced increased leptin mRNA by 168%, but did 

not affect adiponectin mRNA levels. Surgical denervation of IBAT increased the gene 

expression of leptin in both groups, reducing adiponectin expression by only 44% in 
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rats fed the cafeteria diet. As for RWAT, surgical denervation did not affect leptin 

expression. It decreased adiponectin expression in approximately 45% of both 

groups. Treatment with the cafeteria diet did not alter the tissue concentration in the 

IBAT of leptin and adiponectin. However, denervation reduced the concentration of 

adiponectin in both tissues by approximately 55% without altering the concentration 

of leptin. In the RWAT, the cafeteria diet induced a reduction of 55% in leptin and 

45% in adiponectin concentrations. Surgical denervation of RWAT reduced the levels 

of leptin by only 33% in the animals fed the control diet, without affecting the tissue 

concentration of adiponectin in both groups. The cafeteria diet induced approximately 

70% increase in the concentration of both adipokines (leptin and adiponectin) in 

intact rats when compared to the control diet rats. Unilateral denervation of IBAT and 

RWAT promoted a reduction in serum leptin concentrations regardless the group. 

Only unilateral surgical denervation of IBAT from rats fed with the cafeteria diet 

induced a reduction (51%) in serum adiponectin concentration when compared to 

intact rats. Conclusion: Our findings demonstrated that the gene expression of leptin 

in IBAT suffers neural regulation, whereas in WAR the regulation is primarily 

hormonal. The gene expression of adiponectin in both IBAT and RWAT appears to 

be primarily of neural origin. However, the effects induced by the cafeteria diet and/or 

by surgical denervation were not necessarily reflected in the tissue concentration of 

these adipokines. The concentration of leptin in IBAT does not seem to be 

predominant in its regulation, whereas adiponectin has its tissue concentration 

regulated primarily by innervation. The leptin concentration in RWAT seems to 

undergo neural regulation. Our findings suggested that the hormonal effects induced 

by the cafeteria diet overlap neural regulation. The concentration of adiponectin in 

RWAT seems to be regulated primarily by the hormonal pathway. The cafeteria diet 

increases the serum concentration of leptin and adiponectin, but its effect on serum 

leptin concentration may be attenuated by unilateral denervation of IBAT or RWAT. 

The serum concentration of adiponectin only changes with the RWAT surgical 

denervation of animals fed with the cafeteria diet. Thus, sympathetic activity of IBAT 

regulated the production of adiponectin, while hormonal changes regulated the 

production of leptin in RWAT in rats fed by the cafeteria diet. 

 

Keywords: Cafeteria diet. Leptin. Adiponectin. Sympathetic nervous system. 
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1 INTRODUÇÃO 

(ORGANIZATION, 2016;  RAY; MAHATA; DE, 2016) 

 O rápido aumento da prevalência de obesidade se tornou um problema de 

saúde pública (GALIC; OAKHILL; STEINBERG, 2010). Considerada como uma 

epidemia do século XXI, a obesidade afeta cerca de 650 milhões de pessoas, 

aproximadamente 13% da população mundial (WHO, 2016; RAY; MAHATA, 2016). 

Ela está associada a diversas comorbidades, como Diabetes Mellitus tipo 2 

(AMERICAN DIABETES, 2018), doenças cardiovasculares (PARTO; LAVIE, 2017), 

câncer (BERGER, 2014), dislipidemias (SILVA FIGUEIREDO et al., 2017), doença 

hepática gordurosa não alcoólica (OOI et al., 2017) e osteoartrite (VINA; KWOH, 

2017), sendo caracterizada pelo aumento da adiposidade (GALIC et al., 2010).  

 Em geral, nos mamíferos podem ser encontrados três tipos de tecidos 

adiposos: o branco, o marrom e o bege (LEHNIG; STANFORD, 2018). A função 

classicamente conhecida dos tecidos adiposos é manter estoques de triacilglicerol, 

cujo conteúdo é determinado pelo balanço entre lipogênese e lipólise (COELHO; 

OLIVEIRA; FERNANDES, 2013). Tem sido reconhecido que o tecido adiposo 

funciona como um órgão endócrino, regulando diferentes funções fisiológicas, tais 

como: manutenção do balanço energético, controle da pressão arterial e 

funcionamento do sistema imune. Estas funções são mediadas por uma variedade 

de peptídeos bioativos, conhecidos como adipocinas, as quais agem de forma local 

(autócrina/parácrina) e sistêmica (endócrina)  (KERSHAW; FLIER, 2004). 

Camundongos sedentários alimentados com dieta high-fat, ao receberem um 

transplante de tecido adiposo subcutâneo de animais treinados fisicamente e 

alimentados com dieta controle, revertem completamente o efeito deletério da dieta 

high-fat sobre a tolerância de glicose e sensibilidade insulínica durante os 9 dias 

subsequentes, apesar da manutenção da oferta da dieta high-fat (STANFORD et al., 

2015). Estes achados demonstram que o transplante de tecido adiposo exerce 

efeitos sistêmicos (STANFORD et al., 2015), provavelmente devido às adipocinas 

produzidas sob estímulo da atividade física. Algumas adipocinas são consideradas 

pró-inflamatórias, como a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α) ou estão envolvidas na angiogênese, como o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) (GUALILLO; GONZALEZ-JUANATEY; LAGO, 2007;  HARWOOD, 

2012). Outras estão associadas com efeitos metabólicos favoráveis, como, por 

exemplo, a leptina e a adiponectina (KLEIN et al., 2006). 
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 O sistema nervoso regula o metabolismo dos tecidos adiposos marrom, 

branco e bege através de vias eferentes (Figura 1) (CARON et al., 2018). Neurônios 

do sistema nervoso simpático (SNS) se projetam para diferentes depósitos de 

gordura e estabelecem contatos com adipócitos. No tecido adiposo branco, o SNS 

regula a mobilização de energia através dos neurônios que liberam noradrenalina, a 

qual se liga aos adrenoceptores β3 localizados nos adipócitos. Esta sinalização 

promove uma cascata já bem caracterizada de eventos moleculares que 

desencadeiam a lipólise (hidrólise do triacilglicerol). Resumidamente, o acúmulo de 

AMPc intracelular promove ativação da proteína cinase A dependente de AMPc 

(PKA) sendo capaz de ativar a lipase triglicerídeo (ATGL), lipase sensível a 

hormônios (HSL) e lipase do monoglicerídeo (MGL), que liberam ácidos graxos livres 

e glicerol na circulação. Já no tecido adiposo marrom o processo é semelhante, 

porém os ácidos graxos livres não são exportados para corrente circulatória mas sim 

direcionados para a mitocôndria para termogênese (CARON et al., 2018). Além 

disto, esses tecidos transmitem informações ao sistema nervoso central sobre o 

status da energia nos depósitos através de inervação sensorial e da secreção de 

adipocinas (CARON et al., 2018). Assim, o entendimento de como o metabolismo do 

tecido adiposo é afetado pelo sistema nervoso representa uma oportunidade 

estratégica para combater a obesidade (CARON et al., 2018). 
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Figura 1 – Inervação do tecido adiposo branco, tecido adiposo bege e tecido 

adiposo marrom. 

 

1.1 Tecido Adiposo Marrom 

 

 O tecido adiposo marrom (TAM) é constituído por células multiloculares ricas 

em mitocôndrias (SCHOETTL; FISCHER; USSAR, 2018), sendo encontrado 

exclusivamente em mamíferos de forma dispersa pelo corpo em um grau variável 

(CANNON; NEDERGAARD, 2004).  Até pouco tempo, acreditava-se na sua 

existência somente em seres humanos recém-nascidos, ocorrendo sua perda nos 

primeiros anos de vida (NEDERGAARD; BENGTSSON; CANNON, 2007). 

Atualmente sabe-se que, em humanos adultos, são encontrados depósitos do TAM 

principalmente na região cervical e supraclavicular (NEDERGAARD et al., 2007). A 

quantidade de TAM em humanos adultos é inversamente associada com índice de 
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massa corporal (IMC), conteúdo de gordura total e risco de desenvolvimento do 

Diabetes Mellitus tipo 2 (LIDELL; BETZ; ENERBACK, 2014). Em roedores o maior 

depósito é o interescapular, mas é também encontrado em outros discretos 

depósitos como cervical, mediastinal, pericardial e perirenal (BARTNESS; 

VAUGHAN; SONG, 2010;  PRZYGODDA; NAVEGANTES, 2016). O significado 

metabólico do TAM em diferentes condições fisiológicas ainda não está totalmente 

esclarecido, mas trata-se de um órgão envolvido na homeostase energética 

(CANNON; NEDERGAARD, 2004). 

 A principal função fisiológica do TAM é dissipar energia em forma de calor 

pelo desacoplamento da cadeia transportadora de elétrons e síntese de adenosina 

trifosfato, um processo conhecido como termogênese (HIROSHIMA et al., 2018). A 

termogênese do TAM depende da Proteína Desacopladora 1 (UCP1), que é 

especificamente expressa em suas mitocôndrias (HIROSHIMA et al., 2018). No 

entanto, a quantidade de UCP1, assim como a disponibilidade de ácidos graxos 

livres para oxidação, são regulados pelo SNS (MORRISON; MADDEN, 2014). O 

TAM é densamente inervado pelo SNS, e a estimulação aguda aumenta a atividade 

da UCP1 em segundos, enquanto a estimulação crônica aumenta a quantidade de 

UCP1 e a  biogênese mitocondrial, além de causar hipertrofia e  hiperplasia do TAM 

(LOWELL; SPIEGELMAN, 2000). O TAM interescapular (TAMI), pelo seu tamanho e 

localização, é o depósito de TAM mais estudado. A presença de dois lobos 

simétricos, cada qual independentemente inervado, permite a realização da 

desnervação simpática cirúrgica unilateral do TAMI e o estudo, em um mesmo 

animal, dos tecidos desnervado e inervado expostos a fatores circulantes idênticos, 

propiciando o esclarecimento simultâneo do controle neural e hormonal do 

metabolismo desse tecido (FOSTER, D. O.; DEPOCAS; ZAROR-BEHRENS, 1982). 

A remoção da inervação simpática do TAM bloqueia ou reduz severamente toda 

resposta termogênica deste tecido (BARTNESS et al., 2010). Dessa forma, a 

existência de um tônus simpático no TAM, bem como a regulação desse tônus, 

fornece um complexo mecanismo capaz de coordenar funções específicas 

(VILLARROYA; VIDAL-PUIG, 2013). Em roedores, a imunoreatividade para 

transportador vesicular de acetilcolina, acetilcolinesterase e acetilcolina é negativa 

no TAMI, demonstrando a ausência de inervação parassimpática, apesar da 

presença de inervação parassimpática ser demonstrada no TAM mediastinal e 

pericardial, os dois menores depósitos de TAM (BARTNESS et al., 2010). A 



Introdução    21 
 
 

presença de inervação sensorial é confirmada por imuno-histoquímica para 

substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (marcadores de 

inervação sensorial) em diferentes depósitos de TAM, incluindo o depósito 

interescapular (BARTNESS et al., 2010;  GIORDANO et al., 2004).  

Os nervos simpáticos e sensoriais que inervam os depósitos de TAM, assim 

como também do tecido adiposo branco (TAB), percorrem em feixes indistinguíveis 

uns dos outros, sendo removidos ambos quando se é realizado o procedimento de 

desnervação cirúrgica (VAUGHAN et al., 2014). A presença de ambas circuitarias 

permite um coordenado controle da atividade termogênica do TAM (RYU et al., 

2015). A desnervação sensorial induzida por capsaicina do TAM compromete 

significativamente a resposta termogênica induzida pela exposição de hamster ao 

frio, demonstrando que a inervação sensorial intacta é necessária para o aumento 

da termogênese induzida pelo frio (VAUGHAN; BARTNESS, 2012). Apesar de 

comprometer a atividade termogênica do tecido, a desnervação sensorial não altera 

o conteúdo de noradrenalina tecidual (HIMMS-HAGEN; CUI; LYNN SIGURDSON, 

1990). 

 

1.2 Tecido Adiposo Branco 

 

 O TAB, classicamente citado simplesmente como tecido adiposo, possui 

depósitos subcutâneos e viscerais (RUTKOWSKI; STERN; SCHERER, 2015). É 

constituído basicamente por células uniloculares com alta capacidade de estocar 

triglicerídeos  (SCHOETTL et al., 2018). Sua capacidade de estocar energia na 

gotícula lipídica permite a expansão do tecido adiposo, a qual é uma resposta 

adaptativa benéfica a supernutrição, pois previne a deposição lipídica ectópica e a 

lipotoxicidade em outros tipos de células (RUTKOWSKI et al., 2015). Além de regular 

os estoques de lipídeos, o TAB também atua como um órgão endócrino agindo na 

manutenção da homeostase metabólica (HARWOOD, 2012). 

 A inervação simpática no TAB, diferentemente do TAM, atua de modo a 

ajustar os estoques de energia lipídica, sendo necessária para a mobilização de 

ácidos graxos para a corrente circulatória (BARTNESS et al., 2014). O fluxo 

simpático diretamente sobre as células adiposas estimula a lipólise via receptores β-

adrenérgicos por ativar vias dependentes de Adenosina monofosfato cíclico (AMPc) 

que ativam e translocam lipases (THORP; SCHLAICH, 2015). A ativação simpática 
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direta para o TAB é o principal mecanismo de indução da lipólise neste tecido, sendo 

demonstrado que a ativação simpática indireta, via catecolaminas da medula das 

suprarrenais ou hormônios catabólicos, tem um menor efeito lipolítico em situações 

de alta demanda energética, como jejum prolongado, exercício físico severo, 

estresse e exposição ao frio (BARTNESS et al., 2014;  GIORDANO et al., 2005). 

Além disso, a inervação simpática no TAB também regula a proliferação de células 

(FOSTER, M. T.; BARTNESS, 2006;  JONES et al., 1992) e parece controlar a 

produção de algumas adipocinas como, por exemplo, TNF-α (TANG et al., 2015), 

leptina (CARON et al., 2018) e adiponectina (IMAI et al., 2006). A expressão gênica 

da enzima ácido graxo sintase (FAS), da isoforma 4 dos transportadores de glicose 

(GLUT4) e da isoforma 3 do receptor β-adrenérgico também sofrem regulação pelo 

SNS, pois quando esse é removido, a expressão desses genes é reduzida 

significativamente (COUSIN et al., 1993). 

 Apesar de um estudo afirmar a existência de inervação parassimpática no 

TAB (KREIER et al., 2002), a qual foi avaliada por um marcador de traço viral 

retrógado, outros trabalhos não têm confirmado este resultado, seja utilizando a 

mesma técnica, seja utilizando imuno-histoquímica ou imunofluorescência 

(BALLANTYNE, 1968;  BERTHOUD HR, 2007;  BERTHOUD; FOX; NEUHUBER, 

2006;  GIORDANO A, 2007;  GIORDANO et al., 2006). Além disso, não foi 

encontrada nenhuma evidência de marcador neuroquímico para inervação 

parassimpática em três depósitos de tecidos adiposos brancos (inguinal, 

retroperitoneal e epididimal) em três espécies de roedores (camundondos C57BL6, 

camundongos ob/ob e ratos Sprague-Dawley) em todas suas amostras (GIORDANO 

et al., 2006). Entretanto, assim como no TAM, a inervação sensorial no TAB é 

fortemente confirmada (FISHMAN; DARK, 1987;  FOSTER, M. T.; BARTNESS, 

2006;  GIORDANO et al., 1996;  SHI; BARTNESS, 2005;  SHI et al., 2005). A 

desnervação cirúrgica (procedimento que remove ambas inervações) promove, após 

12 semanas, aumento da massa do tecido adiposo pelo aumento do número de 

células sem afetar o tamanho das células, enquanto a desnervação sensorial 

somente altera o tamanho das células (SHI et al., 2005). Embora não se saiba como 

a informação é transmitida para o sistema nervoso central pela inervação sensorial 

do TAB, tem sido sugerido que produtos da lipólise (ácidos graxos livres e glicerol) 

bem como leptina, bradicinina, adenosina e prostaglandina informam ao sistema 

nervoso central aspectos do metabolismo lipídico e ativam esta via sensorial 
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(BARTNESS et al., 2014). A estimulação da inervação sensorial pode alterar o tônus 

do SNS para o TAB de maneira depósito-específica (BARTNESS et al., 2014). 

Recentemente foi demonstrado que a inervação sensorial atua como uma rede 

neural integrada capaz de regular não somente o tônus simpático para o próprio 

depósito, mas também para outros depósitos de tecido adiposo: TAB e TAM  

(NGUYEN, N. L. T.; XUE; BARTNESS, 2018). Hamsters submetidos à desnervação 

sensorial do TAB inguinal por capsaicina expostos ao frio (4ºC) por 24 horas 

apresentam alteração tecido-específica na atividade simpática, sendo demonstrada 

uma redução para o TAMI e TAB inguinal e um aumento para o TAB mesentérico, 

sem alterar para TAB retroperitoneal e epididimal (NGUYEN, N. L. T. et al., 2018). A 

busca pela compreensão dos padrões de inervação dos diferentes depósitos de 

gordura ainda está em evolução, sendo necessário mais estudos para melhor 

caracterizar e mapear como o sistema nervoso e os tecidos adiposos se comunicam 

(CARON et al., 2018).  

 

1.3 Leptina 

 

A leptina é uma proteína de massa molecular de 16 kD, composta por 146 

aminoácidos, a qual é codificada pelo gene ob (HALAAS et al., 1995;  

STACHOWICZ et al., 2013). Esse nome deriva da palavra grega “leptos” que 

significa magro, pois seu primeiro efeito visto foi tornar o animal magro (HALAAS et 

al., 1995). 

A leptina possui 67% de similaridade na sua sequência de aminoácidos entre 

as diversas espécies como seres humanos, ratos, camundongos, gorilas, 

chimpanzés, orangotangos, macacos, cães, vacas e porcos (ZHANG, F. et al., 

1997). Em humanos, o RNAm da leptina é encontrado em tecidos adiposos brancos, 

incluindo depósito subcutâneo, omental, retroperitoneal, perilinfático e mesentérico 

(MASUZAKI et al., 1995), placenta (HASSINK et al., 1997), folículos pré-ovulatórios 

(CIOFFI et al., 1997), células epiteliais brônquicas (BRUNO et al., 2005;  VERNOOY 

et al., 2009), células epiteliais mamárias (SMITH-KIRWIN et al., 1998)  e mucosa 

gástrica (MIX et al., 2000).  Em roedores, além do TAB incluindo os depósitos 

epididimal, inguinal, abdominal, parametrial e retroperitoneal (MAFFEI; HALAAS; et 

al., 1995;  MORASH et al., 1999;  MURAKAMI; SHIMA, 1995;  WANG, J. et al., 1998;  

ZHANG, Y. et al., 1994), a leptina também é expressa no TAM (MOINAT et al., 1995;  
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PUERTA et al., 2002), músculo esquelético (WANG, J. et al., 1998), cerebelo, córtex 

cerebral, hipotálamo, glândula pineal e pituitária (CRANE et al., 2007;  JIN et al., 

2000;  MORASH et al., 1999), epitélio gástrico (BADO et al., 1998), tecido 

placentário e cartilagem/osso fetal (HOGGARD et al., 1997). 

 A leptina age por meio de seu receptor designado como OB-R o qual é 

expresso em diversos tecidos (BRUNO et al., 2005;  CIOFFI et al., 1997;  

FRUHBECK, 2006;  HASSINK et al., 1997;  HOGGARD et al., 1997;  JIN et al., 2000;  

MIX et al., 2000;  MUOIO; LYNIS DOHM, 2002;  PEREZ-SUAREZ et al., 2017;  

TARTAGLIA et al., 1995). Este receptor é produzido através de splicing alternativo 

sendo denominado como OB-Ra, OB-Rb, OB-Rc, OB-Rd, OB-Re e OB-Rf, todos 

contendo um domínio extracelular com mais de 800 aminoácidos, um domínio 

transmembrânico de 34 aminoácidos e um domínio intracelular variável de acordo 

com a isoforma (FRUHBECK, 2006;  WANG, M. Y. et al., 1996). Tipicamente a 

leptina induz uma modificação conformacional no receptor OB-R homodímero que 

ativa Janus Kinase e as proteínas transdutoras e ativadoras de transcrição (STAT), 

que é uma via clássica de sinalização (CHEN et al., 1998;  CRANE et al., 2007;  

FARR; GAVRIELI; MANTZOROS, 2015;  KLOEK et al., 2002). Um das funções da 

leptina melhor descrita na literatura é sua capacidade de se ligar a seus receptores 

presentes em populações neurais do núcleo arqueado do hipotálamo, estimulando a 

liberação de peptídeos anorexígenos e inibindo a liberação de peptídeos orexígenos 

(MYERS; COWLEY; MUNZBERG, 2008;  PANDIT; BEERENS; ADAN, 2017). A 

despeito do controle do apetite, a leptina desempenha um papel crítico na regulação 

do metabolismo corporal, aumentando o gasto energético, inibindo a liberação de 

insulina e mobilizando ácidos graxos (CHAVES; FRASSON; KAWASHITA, 2011;  

COMMINS et al., 2001;  DAGOGO-JACK et al., 1997;  DECK et al., 2017;  

EMILSSON et al., 1997;  KULKARNI et al., 1997;  MUOIO et al., 1997;  SEUFERT et 

al., 1999). A leptina também regula o crescimento (CARRO et al., 1997;  DECK et 

al., 2017), estresse (DECK et al., 2017), função imunológica (MATTIOLI et al., 2005;  

REIS et al., 2015), função cardiovascular (MESSENGER; MOREAU; CIRIELLO, 

2012;  SHEK; BRANDS; HALL, 1998), angiogênese (BOULOUMIE et al., 1998), 

maturação do folículo durante o ciclo reprodutivo (BARKAN et al., 1999) e nutrição 

materna (MOUNZIH et al., 1998). 

 A concentração plasmática de leptina está correlacionada com o IMC em 

roedores e humanos (CONSIDINE et al., 1996;  MAFFEI; HALAAS; et al., 1995). No 
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entanto, para cada IMC existe uma variabilidade individual (CONSIDINE et al., 1996;  

MAFFEI; HALAAS; et al., 1995). Similarmente a redução da massa corporal, a 

concentração plasmática de leptina reduz durante períodos de jejum e aumenta 

durante a realimentação (AHREN et al., 1997;  BECKER et al., 1995;  BODEN et al., 

1996;  CUSIN et al., 1995;  FREDERICH et al., 1995;  HARDIE; RAYNER; et al., 

1996;  LEVITT KATZ et al., 2006;  MAFFEI; HALAAS; et al., 1995;  SALADIN et al., 

1995). A leptina parece regular a própria expressão por feedback negativo. A leptina 

produzida pelo tecido adiposo, ao se ligar em seus receptores no sistema sistema 

nervoso central, promove aumento da estimulação simpática sobre os depósitos 

culminando em aumento da liberação de noradrenalina sobre os receptores β3 

adrenérgicos. O aumento da concentração intracelular de AMPc exerce função 

repressora da expressão do gene da leptina. Além disso outros fatores endógenos 

ou exógenos também regulam a expressão de leptina como insulina, glicose, 

glicocorticoides, estrógenos, testosterona e tiazolininedionas (CARON et al., 2018). 
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Figura 2 – Regulação da produção de leptina pelo sistema nervoso simpático. 

 

1.4 Adiponectina 

 

 Adiponectina é uma proteína de 247 aminoácidos de 30 kDa secretada 

exclusivamente pelos adipócitos marrom e branco (SCHERER et al., 1995;  

YAMAUCHI; KADOWAKI, 2013). É também conhecida como Acrp30 (SCHERER et 

al., 1995), AdipoQ (HU; LIANG; SPIEGELMAN, 1996), apM1 (MAEDA, K. et al., 

1996) ou gdp28 (NAKANO et al., 1996), e é codificada pelo gene adipoQ (HU et al., 

1996). As concentrações plasmáticas de adiponectina encontram-se reduzidas em 

situação de obesidade (ARITA et al., 1999). A adiponectina exerce seus efeitos 

biológicos por meio de seus dois receptores de membrana: AdipoR1 constituído por 

375 aminoácidos e massa molecular de 42,4 kDa e AdipoR2 constituído por 311 

aminoácidos e massa molecular de 35,4 kDa (SHEHZAD et al., 2012). Ambos 

possuem sete domínios transmembrânicos que são diferentes dos receptores 
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acoplados a proteína G (SHEHZAD et al., 2012). Foi demonstrado que a 

adiponectina pode também se ligar ao receptor de Caderina-T com alta afinidade 

para desempenhar suas funções (HUG et al., 2004). 

 Os receptores de adiponectina estão ligados a uma proteína adaptadora 

chamada proteína adaptadora contendo domínio de homologia de pleckstrin, 

domínio de ligação a fosfotirosina e zíper de leucina (APPL1), a qual positivamente 

regula a via de sinalização para os efeitos dessa adipocina em mamíferos (ACHARI; 

JAIN, 2017). A ativação de APPL1 pela ligação da adiponectina a seu receptor 

promove ativação da proteína kinase ativadada por AMP (AMPK) que no fígado 

reduz a expressão gênica de enzimas gliconeogênicas como fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase e glicose-6-fosfatase, levando à supressão da gliconeogênese (LIU; 

LIU, 2014). No músculo esquelético, a ativação da AMPK pela adiponectina promove 

aumento da fosforilação da enzima acetil-CoA carboxilase (ACC), aumento da 

oxidação de gordura e da captação de glicose (LIU; LIU, 2014). Além de melhorar a 

sensibilidade à insulina (HOTTA et al., 2000), a adiponectina também apresenta 

efeitos anti-aterogênicos (YAMAUCHI et al., 2003), anti-inflamatórios (OUCHI et al., 

2003), anti-angiogênico, anti-tumoral (BRAKENHIELM et al., 2004) e promove 

vasodilatação via ativação da óxido nítrico endotelial sintase (CHENG et al., 2016). 

Embora sejam crescentes as evidências de que um dos principais efeitos da 

adiponectina é a sensibilização à insulina, ainda permanece o questionamento se 

este é seu papel fisiológico mais importante, visto os seus efeitos na proteção contra 

a aterosclerose e a inflamação e na modulação do metabolismo lipídico (LIHN; 

PEDERSEN; RICHELSEN, 2005). 

 A regulação positiva da produção de adiponectina parece ocorrer por fatores 

de transcrição, incluindo proteínas potencializadoras de ligação a CCAAT (C/EBPs) 

(SAITO et al., 1999), proteína de ligação do elemento responsivo ao esterol 1c 

(SREBP1c) (SEO et al., 2004) e receptor ativado por proliferador de peroxissoma γ 

(PPARγ) (MAEDA, N. et al., 2001), além da insulina (BLUMER et al., 2008;  

PEREIRA; DRAZNIN, 2005) e proteína de ligação do elemento de resposta ao AMPc 

(CREB) (KIM, H. B. et al., 2010). A regulação negativa da produção de adiponectina 

ocorre por TNF-α (ZAPPALA; RECHLER, 2009) e IL-6 (FASSHAUER et al., 2003). 

Outros fatores como estresse intracelular nos adipócitos (inflamação e estresse 

oxidativo), outros hormônios (estrógeno, testosterona e hormônios tireoidianos), 

sexo, idade e estilo de vida também parecem regular as concentrações séricas de 
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adiponectina (YAMAUCHI; KADOWAKI, 2013). O papel do SNS regulando a 

produção de adiponectina ainda não está muito bem esclarecido. Foi demonstrado 

que a exposição ao frio (6ºC), durante 18 horas, não afeta significantemente a 

expressão da adiponectina no tecido adiposo ou suas concentrações plasmáticas 

em ratos (PUERTA et al., 2002). Em oposição, em camundongos foi verificado que a 

exposição ao frio (4ºC) durante 24 horas aumenta os níveis séricos de adiponectina 

(YODA et al., 2001). Entretanto, posteriormente foi demonstrado que a exposição de 

camundongos ao frio (4ºC) durante 24 horas reduz significativamente as 

concentrações plasmáticas de adiponectina associada a uma diminuição na 

expressão do RNAm no tecido adiposo subcutâneo, epididimal e mesentérico (IMAI 

et al., 2006).  

 

1.5 Dieta cafeteria 

 

 A dieta cafeteria induz um aumento da adiposidade, esteatose hepática e 

estado inflamatório do TAB, TAM e fígado, sendo um tratamento capaz de fornecer 

modelo útil para a compreensão da síndrome metabólica humana (SAMPEY et al., 

2011). Aos animais é ofertado a possibilidade de livre escolha de diversos itens da 

alimentação do ser humano, que são altamente palatáveis, de composição, 

aparência e textura variada, em adição à sua dieta padrão (ROTHWELL; STOCK, 

1988). Dietas high-fat são geralmente consideradas indutoras de obesidade como 

resultado do consumo em excesso, mas na maioria dos casos, os alimentos dessa 

dieta são ofertados em porções únicas obrigando o animal não ao consumo 

exagerado, mas sim ao consumo passivo excessivo resultante do perfil de 

macronutrientes impostos (PANDIT et al., 2012). Isso faz com que a dieta cafeteria 

por meio de sua variedade, palatabilidade e liberdade de escolha, seja certamente o 

melhor modelo representativo da alimentação humana (PANDIT et al., 2012). 

Entretanto, a falta de padronização quanto aos alimentos da composição dessa dieta 

dificulta uma comparação de seus efeitos, e em alguns casos pode induzir a 

termogênese pela deficiência de proteínas, vitaminas ou minerais, que levaria a uma 

interpretação errônea dos resultados (MOORE, 1987). Em adição, tem sido visto na 

literatura, autores utilizando a nomenclatura de dieta cafeteria ao se ofertar aos 

animais um único pellet constituído pela mistura de alimentados hipercalóricos da 

dieta humana (HIGA et al., 2014) 
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 De qualquer forma, o termo dieta cafeteria é utilizado para representar o 

padrão dietético ocidental, sendo seus itens sempre hiperlipídicos, hiperglicídicos e 

por consequência, hipercalórica (PANDIT et al., 2012). Tanto os tratamentos por 

dieta cafeteria quanto os tratamentos por dieta high-fat, apresentam 

hiperinsulinemia, hiperleptinemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

comparadas a dieta padrão, mas somente a dieta cafeteria induz hiperfagia e 

hipertrofia dos adipócitos (HIGA et al., 2014). Quando se oferece uma dieta variando 

o sabor, aparência, textura e composição, o animal exibe hiperfagia e se torna obeso 

(ROTHWELL; STOCK, 1979). 

 Além de induzir um aumento nas concentrações plasmáticas de insulina 

(CHAVES et al., 2006;  CHAVES et al., 2008;  HIGA et al., 2014), a dieta cafeteria 

promove aumento da estimulação simpática para o TAM (CHAVES et al., 2008;  

ROTHWELL; STOCK, 1988) e para o TAB (CHAVES et al., 2006;  YOUNG; WEISS; 

BOUFATH, 2004). Apesar de existir dados na literatura demonstrando que a 

estimulação simpática reprime a produção de leptina e adiponectina no TAM 

(CANCELLO et al., 1998;  DENG, C. et al., 1997;  MOINAT et al., 1995;  PUERTA et 

al., 2002;  ZHANG, Y. et al., 2002) e TAB (CONG et al., 2007;  IMAI et al., 2006;  

MANTZOROS et al., 1996;  TSUBAI et al., 2016), e que a insulina estimula a 

produção de leptina e adiponectina no TAM (BUYSE et al., 2001;  VIENGCHAREUN 

et al., 2002;  XIONG et al., 2018) e TAB (BOGAN; LODISH, 1999;  D'ADAMO et al., 

1998;  MACDOUGALD et al., 1995;  MARQUES-OLIVEIRA et al., 2018;  SALADIN et 

al., 1995), não existe nenhum trabalho na literatura avaliando a produção destas 

adipocinas in vivo, com as duas situações simultâneas (aumento do fluxo simpático 

conciliado à elevada concentração de insulina). Dessa forma, a dieta cafeteria 

fornece uma situação única para estudar os mecanismos bioquímicos, genéticos e 

fisiológicos da obesidade e suas comorbidades que são pandêmicos na civilização 

ocidental de hoje (SAMPEY et al., 2011). 
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2 JUSTIFIVATIVA 

 

 Como não foi encontrado nenhum tratamento definitivo para a obesidade até 

o momento, as atenções das pesquisas científicas se voltaram para compreensão 

do papel das adipocinas (KHAN; JOSEPH, 2014). As concentrações plasmáticas de 

algumas adipocinas se correlacionam com estados metabólicos e têm potencial para 

impactar diretamente a homeostase dos sistemas (DENG, Y.; SCHERER, 2010). A 

desregulação da leptina e da adiponectina tem sido implicada não somente na 

obesidade, mas também no diabetes tipo II, hipertensão, doenças cardiovasculares 

e uma lista enorme de alterações fisiológicas em vários órgãos (DENG, Y.; 

SCHERER, 2010). Dessa forma, as adipocinas têm sido apontadas como candidatas 

promissoras tanto para novas estratégias de tratamento farmacológico como para 

ferramentas de diagnóstico, desde que possamos desenvolver uma compreensão 

das suas funções, dos seus alvos moleculares e por fim, os mecanismos 

reguladores da sua produção (FASSHAUER; BLUHER, 2015). 

 Analisando o contexto acima, traçamos o desenho experimental desse 

estudo, buscando avaliar, pela primeira vez, a regulação dessas duas adipocinas 

(leptina e adiponectina) pelo aumento do tônus simpático de forma simultânea a 

elevadas concentrações plasmáticas de insulina. Como já mencionado, as 

pesquisas disponíveis são em sua maioria in vitro, e as poucas pesquisas que 

existem in vivo, avaliam o impacto da ativação da via adrenérgica ou modulação 

hormonal insulínica separadamente na produção dessas adipocinas. 

 A escolha de tais proteínas se deve por apresentarem concentrações 

diferentes relacionadas à adiposidade corporal, sendo a leptina positivamente 

relacionada com a obesidade e adiponectina negativamente relacionada 

(WEISBERG et al., 2003). Assim, a dieta cafeteria, ao promover um aumento do 

fluxo simpático para os tecidos adiposos, conciliada à elevada concentração de 

insulina, representa um modelo ideal de estudo que nos permite esclarecer os 

mecanismos de regulação da leptina e da adiponectina no organismo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar os efeitos da dieta cafeteria e sistema nervoso simpático na 

produção de adipocinas pelo tecido adiposo branco retroperitoneal e tecido adiposo 

marrom interescapular de ratos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Investigar o efeito da dieta cafeteria na concentração sérica de leptina e 

adiponectina em ratos sem desnervação; 

- Investigar o efeito da desnervação simpática unilateral dos tecidos adiposos 

branco retroperitoneal e marrom interescapular em ratos alimentados com a dieta 

controle e cafeteria nos seguintes parâmetros: 

a) Concentração tecidual de noradrenalina, 

b) Concentração sérica de leptina e adiponectina, 

c) Concentração de leptina e adiponectina nos tecidos adiposos branco 

retroperitoneal e marrom interescapular, 

d) Expressão do RNAm da leptina e adiponectina nos tecidos adiposos 

branco retroperitoneal e marrom interescapular, 

e) Validar o modelo pela expressão do RNAm de FAS e GLUT4 pelo 

tecido adiposo branco retroperitoneal. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais e seu Tratamento 

 

 Para realização deste estudo foram utilizados ratos Wistar jovens com massa 

inicial de aproximadamente 70 gramas, provenientes do Biotério Central da 

Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ os quais foram mantidos no 

Biotério Setorial do Laboratório de Fisiologia do Campus Centro-Oeste Dona Lindu 

em ambiente com ciclo claro-escuro de 12/12 horas e temperatura controlada (23 ± 

2°C), sendo acondicionados em gaiolas de polipropileno com cama de maravalha. 

Os ratos do grupo controle receberam a dieta balanceada comercial 

(Nuvilab®) e água ad libitum. Ao grupo experimental foi oferecida por 24 dias uma 

dieta hipercalórica do tipo cafeteria, obtida pela suplementação da dieta balanceada 

comercial com diversos ingredientes palatáveis. A cada dia, quatro ingredientes 

diferentes, entre doze itens previamente selecionados (Tabela 1), foram oferecidos 

aos animais, sendo que todos os itens apresentaram densidade calórica superior à 

da dieta comercial (ROTHWELL; STOCK, 1982). A água dos animais do grupo 

experimental foi acrescida de sacarose 20%.  

A distribuição dos macronutrientes e a densidade calórica de cada um dos 

itens alimentares oferecidos aos animais tratados com a dieta cafeteria (grupo 

experimental) foram obtidas das tabelas de informações nutricionais presentes nos 

rótulos dos alimentos (Tabela 1). A distribuição dos macronutrientes e a densidade 

calórica da ração comercial Nuvilab® foram fornecidas pelo produtor. 

Todos os experimentos foram realizados em ratos alimentados, pesando 

cerca de 230g entre 8:00 e 10:00 da manhã, e foram devidamente aprovados pelo 

Comitê de Ética para o Uso de Animais da UFSJ – CEUA/UFSJ de acordo com os 

protocolos n° 02/2012 (Anexo 1) e 031/2016 (Anexo 2). 
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Tabela 1 - Distribuição dos macronutrientes e densidade calórica dos alimentos 

oferecidos aos animais alimentados com a dieta cafeteria. 

 

Dia de 

dieta 
Alimentos 

Carb. 

(g/100g) 

Lip. 

(g/100g) 

Prot. 

(g/100g) 

Densidade 

Calórica 

(kcal/g) 

1º 

Bala de Caramelo 72,70 9,09 18,18 4,45 

Chocolate 50,00 33,30 10,00 5,4 

Castanha-do-Pará 7,00 67 17,00 6,99 

Snacks® 65,00 17,50 7,50 4,50 

2º 

Pé de Moleque 58,82 26,47 11,76 5,29 

Bolacha de Maisena 62,50 12,50 7,50 4,02 

Batata Frita 45,00 35,00 5,00 5,15 

Chocooky® 63,33 23,30 3,33 5,00 

3º 

Bis® 63,10 23,30 8,10 4,95 

Bacon 00,00 58,00 9,00 5,69 

Torrada 73,33 6,67 13,33 4,00 

Torrone 80,00 7,50 10,00 3,80 

1º, 2º e 3º Ração Nutival® 55,00 4,50 22,00 2,85 

Nota: Os ratos do grupo cafeteria receberam água ad libitum acrescida de sacarose 20%. 

 

4.2 Técnica de desnervação unilateral cirúrgica do TAMI 

(DITTMAR et al., 2004) 

Para desnervação unilateral cirúrgica do TAMI, que foi realizada no 17º dia de 

tratamento, os animais foram anestesiados de acordo com Dittmar et al. (2004), com 

uma mistura de cloridato de xilazina e ketamina (6,25 mg/kg e 68,75 mg/kg de 

massa corporal de rato, respectivamente) pela via intramuscular e, após assepsia, 

foi feita uma pequena incisão (cerca de 1,5 cm) na região interescapular dos animais 

para visualização do tecido. Após a localização dos cinco nervos intercostais que 

chegam ao lobo direito do TAM, responsáveis pela inervação simpática, estes foram 

pinçados e um segmento de aproximadamente 2 a 3 mm a partir da inserção no 



Material e Métodos  34 
 

tecido foi seccionado. A inervação do lobo esquerdo contralateral foi mantida intacta 

(Figura 3).  Após a realização da cirurgia, a pele foi suturada e limpa com álcool 

70% iodado 1%, e ainda com o animal anestesiado foi administrado 2 mg/kg de 

massa corporal de analgésico (Meloxican® 0,2%) por via subcutânea e 1 mg/kg nos 

dois dias subsequentes à cirurgia uma vez ao dia (BOURQUE et al., 2010). Também 

foi administrada uma dose única de Pentabiótico Veterinário, contendo 

benzilpenicilina benzatina (600.000UI), benzilpenicilina procaína (300.000UI), 

benzilpenicilina potássica (300.000UI), sulfato de dihidroestreptomicina (250mg) e 

sulfato de estreptomicina (250mg) (Pentabiótico Veterinário Pequeno Porte®) por via 

intramuscular, na dose de 0,1mL para cada 100g de massa corporal (GRAVA et al., 

2010). Os ratos foram utilizados nos procedimentos experimentais sete dias após a 

cirurgia. 

Foster, Depocas e Zaror-Behrens (1982) demonstraram que a inervação 

simpática cruzada entre os dois lados do TAMI é insignificante, pois a desnervação 

de apenas um dos lados causa redução de 95% do conteúdo de noradrenalina no 

lado desnervado, sem afetar praticamente o conteúdo de noradrenalina no lado 

contralateral intacto. O conteúdo residual de noradrenalina encontrado pode ser 

atribuído à pequena porcentagem de fibras simpáticas que penetram no tecido, por 

vias diferentes dos nervos intercostais. (FOSTER, D. O. et al., 1982)  
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Figura 3 – Tecido adiposo marrom interescapular desnervado e o seu contralateral 

inervado sete dias após a desnervação cirúrgica. 

 

4.3 Técnica de desnervação cirúrgica unilateral no TABR 

 

Para desnervação unilateral cirúrgica do TABR, após 17 dias de tratamento 

com a dieta cafeteria, os animais foram anestesiados de acordo com Dittmar et al. 

(2004) com uma mistura de cloridato de Xilazina e Ketamina (6,25 mg/kg e 68,75 

mg/kg de massa corporal de rato, respectivamente) por via intramuscular e, após 

assepsia, foi feita uma pequena incisão (cerca de 2 cm) na região ventral na parede 

abdominal do lado esquerdo do animal e afastamento do rim e de órgãos 

adjacentes, para melhor visualização dos 3 nervos que chegam ao tecido adiposo 

retroperitoneal esquerdo. Os nervos foram seccionados antes e após atravessarem 

o tecido, sendo a porção intermediária removida (CANTU; GOODMAN, 1967). Na 

Figura 4 é possível visualizar os 3 nervos (destacados de vermelho) em um rato 

alimentado com a dieta controle (A) e outro com dieta cafeteria (B). O tecido 

retroperitoneal direito foi mantido intacto e utilizado como controle. Após a realização 
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da cirurgia, a pele e a musculatura abdominal foram suturadas e a pele foi limpa com 

álcool 70% iodado 1%. Ainda com o animal anestesiado foi administrado 2 mg/kg de 

massa corporal de analgésico (Meloxican® 0,2%) por via subcutânea e 1 mg/kg nos 

dois dias subsequentes à cirurgia uma vez ao dia (BOURQUE et al., 2010). Também 

foi administrada uma dose única de Pentabiótico Veterinário contendo 

benzilpenicilina benzatina (600.000UI), benzilpenicilina procaína (300.000UI), 

benzilpenicilina potássica (300.000UI), sulfato de dihidroestreptomicina (250mg) e 

sulfato de estreptomicina (250mg) (Pentabiótico® Veterinário Pequeno Porte) por via 

intramuscular, na dose de 0,1mL para cada 100g de massa corpórea do rato 

(GRAVA et al., 2010). Os experimentos foram realizados sete dias após a cirurgia.  

 

  

Figura 4 – Inervação do tecido adiposo branco retroperitoneal em ratos alimentados 

com a dieta controle (A) e cafeteria (B). 

 

4.4 Processamento dos tecidos para extração e quantificação de noradrenalina 

 

 Os ratos foram eutanasiados por guilhotina no 24º dia de tratamento e foram 

retirados aproximadamente 350 mg do TABR e o TAMI total. Os tecidos foram 

envolvidos em papel alumínio, rotulados e congelados em nitrogênio líquido para em 

seguida serem estocados em freezer à temperatura de -80°C. 
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4.4.1 Extração da noradrenalina tecidual 

 

 Os tecidos foram colocados separadamente em 5 mL de meio de 

homogeneização, contendo ácido perclórico aquoso (PCA ou HCLO4) 0,2N, 

metabissulfito de sódio 1% e EDTA 1mM, e mantidos em uma caixa de isopor com 

gelo. Os tecidos foram homogeneizados, utilizando homogeneizador tipo Ommi, e 

centrifugados a 5000g por 5 min a 4°C. Em seguida 4 mL do sobrenadante foi 

transferido para tubos de polietileno largos (10,3 x 2,5 cm) de fundo arredondado e 

adicionado 50 mg de Alumina (A1772-Sigma) ativada por 1h à 110° C, 1 mL de 

tampão TRIS-HCl 2M pH 8,9 contendo 0,5% de metabissulfito de sódio e 2,5% de 

EDTA e 20 µL de padrão interno (5mg de cada catecolamina: noradrenalina (A 9512-

Sigma), adrenalina (E4375-Sigma) e dopamina (H8502-Sigma) dissolvidas em PCA 

0,1M contendo metabissulfito de sódio 1mM e EDTA 0,02%. Logo após, os tubos 

foram tampados e agitados fortemente por 20 minutos em banho tipo DUBNOFF à 

temperatura ambiente e centrifugados a 5000g por 5 minutos à 4°C. O sobrenadante 

foi aspirado com bomba à vácuo e a Alumina foi lavada 2 vezes com 3 mL de 

solução contendo 100 mL de água deionizada, 0,5 mL de EDTA 20 Mm, 0,25 mL de 

TRIS-HCl 2M e 0,1 mL de metabissulfito de sódio 20%) e centrifugada a cada 

lavagem a 5000 g por 5 minutos a 4°C. 

 As amostras foram eluídas com 1 mL de solução eluente (PCA 0,1 M 

contendo metabissulfito de sódio 1mM e EDTA 0,02%) e agitadas por 10 minutos no 

banho tipo DUBNOFF à temperatura ambiente e centrifugados a 5000g por 5 

minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e colocado em microtubos Eppendorf 

em um volume de aproximadamente 500µL. Todos os procedimentos de extração de 

noradrenalina foram realizados em colaboração no laboratório de Controle do 

Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, sob coordenação 

da Profª Dra. Isis do Carmo Ketelhut com supervisão da técnica Maria Antonieta 

Rissato Garófalo. 

 

4.4.2 Quantificação da noradrenalina 

 

 A quantificação de noradrenalina foi determinada por Cromatografia Líquida 

de Alta Performance (HPLC) em um sistema isocrático (Shimadzu, Kyoto, Japan) 

composto pelo autoinjetor SIL-10ADvp, pela bomba LC-10ADvp e pela controladora 
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SCL-10Avp., equipado com uma coluna 250 x 4,6mm (Kinetex 5um EVO C18 100A 

PN - 00G-4633-E0) e outra coluna 4,6 mm (Kinetex EVO C18 – PN - AJ0-9296). 

Todas amostras foram filtradas em uma membrana de 0,22 µm Durapore 

(Milipore), previamente preenchida com uma solução de PCA de 0,15 M e, em 

seguida esvaziada com ar. Essa mesma solução de PCA sem 3,4-

Dihidroxibenzilamina Hidrobrometo foi utilizada para a lavagem do filtro entre 

amostras. 

 Para quantificação do conteúdo de noradrenalina no TABR os padrões foram 

diluídos em 50 vezes e a sensibilidade foi de 1nA, enquanto para o TAMI os padrões 

foram diluídos em 5 vezes e a sensibilidade foi de 20nA. Para ambos, o volume 

injetado para quantificação foi de 10µL e o software utilizado para análise foi o Class 

VP 6.14 (Shimadzu, Kyoto, Japan). Os resultados foram expressos em picogramas 

de noradrenalina por miligrama de tecido (pg/mg). 

 Todos os procedimentos de quantificação de noradrenalina foram realizados 

em colaboração no laboratório de Patologia Geral da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto – USP sob coordenação da Profª Dra. Janete Aparecida Anselmo-

Franci com auxílio do técnico Dr. Ruither de Oliveira Gomes Carolino.  

 

4.5 Avaliação da concentração de leptina e adiponectina no soro e tecidos 

adiposos branco e marrom 

 

Após a eutanásia dos animais o soro foi coletado e cerca de 100mg do TABR 

e TAMI, ambos inervado e desnervado, foram homogenizados em 1mL de tampão 

de extração de proteínas (TRIS 100 mM pH 7,5, EDTA 10 mM, SDS 10%). O 

homogenato resultante foi centrifugado (40 minutos, 3557 g, a 4° C) e, então, a fase 

aquosa foi cuidadosamente coletada, evitando-se a contaminação com a fase 

lipídica superior (SILVÉRIO, 2011). As concentrações de leptina e adiponectina 

foram dosadas no soro através de kits ELISA comerciais da marca Life 

Technologies® para ratos, conforme protocolo fornecido pelo fabricante e os 

resultados foram expressos em ng/mL para leptina e µg/mL para adiponectina. Para 

dosagem nos tecidos, a concentração de leptina e adiponectina foi normalizada pela 

massa dos tecido e os resultados foram expressos em ng/g de tecido para leptina e 

µg/g de tecido para adiponectina. (BRADFORD, 1976) 
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4.6 Avaliação da expressão do RNAm para a leptina e adiponectina 

 

4.6.1 Extração do RNA total do TAMI e TABR 

 

Para extração do RNA total foi utilizado o Kit RNeasy Lipid Tissue Mini Kit 

(Qiagen, Cat No./ID: 74804). Aproximadamente 100 mg de tecido adiposo congelado 

em nitrogênio líquido foi colocado em microtubos RNAse Free contendo 1 mL de 

Qiazol. As amostras foram homogeneizadas no TissueLyser LT Adapter da Qiagen 

por 2 min e incubadas por 5 min a temperatura ambiente para permitir completa 

dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Em seguida, 200 µL de clorofórmio foi 

adicionado agitando-se vigorosamente por 15 seg em vórtex e os tubos foram 

incubados por 2 a 3 min a temperatura ambiente. A mistura foi centrifugada a 12.000 

g por 15 min, a 4° C e três fases se formaram. A fase aquosa (superior) contendo o 

RNA foi transferida (em torno de 600 µL) para outro tubo e o RNA foi precipitado 

pela adição de 600 µL de etanol 70%. O conteúdo foi homogeneizado e 

aproximadamente 700 µL da solução foi transferido para uma coluna spin e 

centrifugado a 10.700g por 15seg a temperatura ambiente. O volume coletado foi 

descartado e o procedimento foi repetido por mais 2 vezes; ao final o sedimento foi 

dissolvido em 30 µL de água RNAse free fornecida pelo kit. 

A quantificação do RNA total e sua pureza foram determinadas em 

espectrofotômetro NanoVue™ Plus Spectrophotometers (GE Healthcare, Little 

Chalfont, Buckinghamshire UK). Para análise da pureza do RNA o valor da 

absorbância a 260 nm foi dividido pelo valor obtido a 280 nm (comprimento de onda 

definido para leitura de proteínas), cuja razão de pureza para amostra deve estar 

entre 1,9 a 2,0. 

 

4.6.2 Síntese de Ácido Desoxirribonucleico Complementar (cDNA) por 

Transcrição Reversa (RT-PCR) 

 

O cDNA foi obtido a partir de 2 μg de RNA total por transcrição reversa 

usando kit (High-Capacity cDNA reverse transcription kit - Applied biosystems) com 

iniciadores aleatórios (10x RT Random Primers), dNTPs 100 mM e a transcriptase 

reversa (MultiScribeTM Reverse Transcriptase) em volume final de 20 μL. A 
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incubação foi realizada a 25°C por 10 min., seguidos de 120 min a 37°C e 5 min a 

85ºC, conforme descrito pelo fabricante. A reação ocorreu em termociclador 

GeneAmp® PCR System 9700. 

 

4.6.3 Reação em Cadeia da Polimerase – PCR em Tempo Real  

 

As expressões gênicas nos tecidos adiposos foram determinadas por PCR 

em tempo real, sendo utilizado o reagente SYBR Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, CA), sistema de detecção 7500 Fast Real time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster City, CA) e pares específicos de primers (Forward e 

Reverse) como mostrados na Tabela 2. A reação da PCR em tempo real foi 

programada com os seguintes parâmetros: 95° C (20 segundos), 40 ciclos de 95° C 

(3 segundos), 60° C (30 segundos), seguido pelo ciclo de dissociação analisada 

através da curva de melting, conforme instruções do fabricante, para verificação da 

pureza dos produtos. Para excluir uma possível contaminação das amostras por 

DNA genômico, a reação de amplificação do gene endógeno foi realizada uma 

reação com cDNA e com RNA obtido das extrações em outros poços, onde os poços 

com amostra de RNA não apresentaram amplificações ou formação de produtos 

pela curva de melting (Figura 5). Para a análise do RNAm, o nível relativo de 

expressão do gene de interesse foi calculado em referência à expressão de um gene 

utilizado como controle interno endógeno (gene referência), utilizando-se o método 

de 2-ΔΔCT (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

Todos os procedimentos relacionados à expressão gênica (desde a extração 

até a quantificação) foram realizados em colaboração com o Laboratório de 

metabolismo de Lípides da UNICAMP sob coordenação da Profª Dra. Helena 

Coutinho Franco de Oliveira e supervisão da Dra. Helena Fonseca Raposo. 

 

4.6.4 Escolha do gene referência 

 

 Baseados em estudos anteriores três candidatos a genes referência foram 

avaliados sendo eles: Proteína Ribossomal L32 (RPL32), β-actina (ACTB) e 

Gliceraldeído 3-Fosfato Desidrogenase (GAPDH). Após a obtenção dos valores de 

limiar de detecção (cycle threshold, Ct), que representa o número de ciclos 

necessários para se atingir o limiar de detecção da reação, de cada gene para cada 
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grupo, foi feita uma estatística descritiva para obtenção de médias, desvio padrão e 

erro padrão. Posteriormente, um teste paramétrico foi feito com objetivo de verificar 

diferenças no número de ciclos para detecção do ct entre os grupos. Os algoritmos 

geNorm (VANDESOMPELE et al., 2002), NormFinder (ANDERSEN; JENSEN; 

ORNTOFT, 2004), BestKeeper (PFAFFL et al., 2004) e o método comparativo ΔCt 

(SILVER et al., 2006) foram usados para se avaliar a estabilidade de expressão 

destes genes.  

 

Tabela 2 – Iniciadores utilizados para PCR em tempo real 

GENE  INICIADORES (5’→3’) 

β-actina 
Direto 

Reverso 

CATGAAGATCAAGATCATTGCTCCT 

CTGCTTGCTGATCCACATCTG 

GAPDH 
Direto 

Reverso 

CACATTGGGGGTAGGAACAC 

GCCAAAAGGGTCATCATCTC 

RPL32 
Direto 

Reverso 

TCTGGTGAAGCCCAAGATCG 

CTCTGGGTTTCCGCCAGTT 

Leptina 
Direto 

Reverso 

ATGACACCAAAACCCTCATCAAG 

TGAAGTCCAAACCGGTGACC 

Adiponectina 
Direto 

Reverso 

CCGCTTACATGTATCACTC 

ATACTGGTCGTAGGTGAAGA 

FAS 
Direto 

Reverso 

CAGGAACAACTCATCCGTTCTCT 

GGACCGAGTAATGCCGTTCA 

GLUT4 
Direto 

Reverso 

CCCCGATACCTCTACATCATCC 

CTTCCGTTTCTCATCCTTCAGC 
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Figura 5 – Amplificação das amostras na PCR em tempo real utilizando cDNA e 

RNA (A) e Curva de melting utilizando cDNA e RNA (B). 

Nota: Os poços contendo RNA foram pipetados nas linhas F e G. 

 
 

A 

B 
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4.7 Análise Estatística 

 

 Os resultados foram expressos como média ± erro padrão baseado na 

distribuição normal dos dados, avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. As diferenças 

intergrupos foram analisadas utilizando o teste t de Student e para múltiplas 

comparações foram empregados a ANOVA Two-Way seguida por teste de 

Bonferroni adotando valores de P < 0,05 para nível de significância. O programa 

Graph Pad Prism 6.0 foi utilizado para aplicação dos testes estatísticos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Ganho de massa corporal 

 

 A massa corporal dos ratos foi monitorada a cada dois dias (Gráfico 1). O 

ganho de massa dos ratos alimentados com a dieta cafeteria foi similar ao dos ratos 

controle durante todo o período experimental. Este experimento foi repetido com 3 

grupos diferentes, sendo obtido resultados semelhantes (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Efeito da dieta cafeteria na massa corporal de ratos Wistar. Os valores 

representam a média ± erro padrão de 10 ratos.  

 

 

5.2 Tecido Adiposo Marrom Interescapular 

 

5.2.1 Massa do TAMI 

 

 A dieta cafeteria induziu um aumento na massa do TAMI inervado (83,20%) e 

desnervado (52,89%). A desnervação do TAMI dos ratos controle e cafeteria não 

induziu alterações na massa deste tecido (Tabela 3 e Gráfico 2). 
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Tabela 3 – Massa (mg) do tecido adiposo marrom interescapular inervado e 

desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 125 ± 07  138 ± 11  

Cafeteria 229 ± 11*  211 ± 14* 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 17 ratos. *P < 0,05 versus 

controle. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 

 

 

 

0

50

100

150

200

250 *

Cafeteria

*

 

M
a
s
s
a
 d

o
 T

A
M

I 
(m

g
)

 Inervado        Desnervado

Controle  

Gráfico 2 - Efeito da dieta cafeteria e da desnervação na massa do tecido adiposo 

marrom interescapular. Os valores representam a média ± erro padrão de 17 ratos. 

*P < 0,05 versus controle. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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5.2.3 Concentração de noradrenalina no TAMI 

 

 A dieta cafeteria induziu uma redução de 40,50% na concentração de 

noradrenalina no TAMI inervado, quando comparado ao seu controle. Este efeito da 

dieta cafeteria não foi observado entre os tecidos desnervados. A cirurgia de 

desnervação provocou uma redução de 94,78% e de 96,61% na concentração de 

noradrenalina no lado desnervado comparado ao inervado em ratos alimentados 

com a dieta controle e cafeteria, respectivamente (Tabela 4 e Gráfico 3). 

 

 

 

Tabela 4 - Concentração de noradrenalina (pg/mg de tecido) no tecido adiposo 

marrom interescapular inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta 

controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 595 ± 61  15 ± 03#  

Cafeteria 354 ± 43*  12 ± 02#  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 6 ratos. *P < 0,05 versus 

controle.  #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de 

Bonferroni. 
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Gráfico 3 – Efeito da dieta cafeteria e da desnervação na concentração de 

noradrenalina no tecido adiposo marrom interescapular. Os valores representam a 

média ± erro padrão de 6 ratos. *P < 0,05 versus controle. #P < 0,05 versus 

inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni.  

 

5.2.4 Seleção do gene referência no TAMI 

 

 No presente trabalho, uma análise comparativa foi feita com o número de 

ciclos de reação necessários para a detecção do Ct da expressão do RNAm dos 

genes candidatos à controle endógeno. A dieta cafeteria e a desnervação não 

alteraram o número de ciclos necessários para determinação do Ct da expressão do 

RNAm da RPL32 no TAMI (Tabela 5). Entretanto, a dieta cafeteria reduziu o limiar 

de detecção (Ct) da expressão do RNAm da enzima GAPDH no TAMI inervado e no 

limiar de detecção (Ct) da expressão do RNAm da β-actina no TAMI desnervado, 

ambos comparados com seus respectivos controles (controle inervado ou controle 

desnervado) (Tabela 5). A desnervação do TAMI de ratos alimentados com a dieta 

cafeteria aumentou o limiar de detecção (Ct) da expressão do RNAm da enzima 

GAPDH comparado ao TAMI inervado destes ratos (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Efeito da dieta cafeteria e da desnervação simpática no limiar de detecção (Ct) da expressão do RNAm da RPL32, β-

actina e GAPDH no tecido adiposo marrom interescapular de ratos.  

TAMI CON INE CON DES CAF INE CAF DES 
Dieta 

Cafeteria 

Desnervação 

Simpática 
Interação 

RPL32 (Ct) 19,36 ± 0,18 19,36 ± 0,17 19,37 ± 0,12 18,99 ± 0,06 NS NS NS 

Β-actina (Ct) 18,84 ± 0,12 18,86 ± 0,19 18,35 ± 0,10 17,67 ± 0,39* NS NS NS 

GAPDH (Ct) 21,36 ± 0,27 22,09 ± 0,52 20,14 ± 0,22* 21,95 ± 0,20# NS NS NS 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos. *P < 0,05 versus controle.  #P < 0,05 versus inervado. Two-Way 

ANOVA seguido por teste de Bonferroni. CON INE: Controle Inervado; CON DES: Controle Desnervado; CAF INE: Cafeteria 

Inervado; CAF DES: Cafeteria Desnervado. NS: Não significativo
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No que se refere aos 4 algoritmos utilizados para se avaliar a estabilidade da 

expressão no TAMI, todos apontaram o gene da RPL32 como sendo mais estável. A 

análise feita pelo geNorm (Gráfico 4A) mostrou que os candidatos a gene referência 

avaliados apresentaram um valor de M abaixo de 1,5, que é o valor máximo 

aceitável para estabilidade de expressão gênica definido por Vandesompele et al. 

(2002). O gene RPL32 apresentou o menor valor M (0,88) indicando-o como o gene 

mais estável entre os três genes testados. Por outro lado, GAPDH apresentou o 

mais alto valor M (1,24) sendo o gene menos estável dos candidatos. O gene da β-

actina apresentou um valor de M com estabilidade intermediária entre os três genes 

no TAMI (0,96). Resultados similiares foram também obtidos usando o algortimo 

NormFinder (Gráfico 4B) e o método comparativo ΔCt (Tabela 6). De acordo com a 

análise do algoritmo BestKeeper, todos os candidatos a gene normalizador 

apresentaram um desvio padrão menor que 1,0 (Tabela 7). O ranqueamento dos 

genes pelo coeficiente de variação apresentou uma sútil distinção do ranqueamento 

pelo coeficiente de correlação. Baseado nos resultados do coeficiente de variação, 

os genes foram ranqueados do mais estável para o menos estável como segue: 

RPL32 > ACTB > GAPDH para TAMI (Tabela 7). Quando ordenados pelo 

coeficiente de correlação, os resultados foram os seguintes: ACTB > GAPDH > 

RPL32 (Tabela 7). 
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Gráfico 4 – Valores de estabilidade de expressão dos genes da RPL32, β-actina e 

GAPDH no tecido adiposo marrom interescapular de ratos Wistar avaliados pelo 

geNorm (A) NormFinder (B) (n = 7). 
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Tabela 6 – Método comparativo ΔCt dos candidatos a gene referência no tecido adiposo marrom interescapular de ratos Wistar. 

 β-ACTINA vs. GAPDH vs. RPL32 vs. 
 GAPDH RPL32 β-ACTINA RPL32 β-ACTINA GAPDH 

MédiaΔCt 2,95 0,84 2,95 2,11 0,84 2,11 
DP 1,34 0,62 1,34 1,18 0,62 1,18 
Média DP 0,98 1,26 0,90 

 

 

 

Tabela 7 – Estabilidade de expressão dos genes da RPL32, β-actina e GAPDH do tecido adiposo marrom interescapular de ratos 

Wistar avaliados pelo BestKeeper. 

Gene 
Média 

Geométrica 
(Ct) 

Média 
Aritmétrica 

(Ct) 

Mínimo 
(Ct) 

Máximo (Ct) 
Desvio Padrão 

(±Ct) 
Coeficiente de 
Variação (%Ct) 

Coeficiente de 
Correlação (r) 

RPL32 19,27 19,27 18,78 20,34 0,28 1,45 0,60 

β-actina 18,41 18,43 15,45 19,59 0,50 2,71 0,72 

GAPDH 21,36 21,39 19,46 23,63 0,92 4,28 0,70 
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5.2.5 Expressão do RNAm da leptina

 

Como observado na Tabela 8 e no Gráfico 5 a dieta cafeteria não foi capaz 

de induzir alterações na expressão do RNAm da leptina no TAMI, no entanto a 

cirurgia de desnervação induziu a um aumento de 58% na expressão da leptina no 

TAMI do grupo controle e de 31% no TAMI do grupo cafeteria. 

 

Tabela 8 – Expressão do RNAm da leptina no tecido adiposo marrom interescapular 

inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 1,00 ± 0,19  1,58 ± 0,14# 

Cafeteria 1,24 ± 0,25  1,81 ± 0,21#  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 6 ratos, foram normalizados 

pela expressão do gene RPL32 e estão expressos em unidades arbitrárias. #P < 

0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 5 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na expressão do RNAm da 

leptina no tecido adiposo marrom interescapular. Os valores representam a média ± 

erro padrão de 6 ratos. #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por 

teste de Bonferroni. 

 

5.2.6 Expressão do RNAm da adiponectina 

 

 A dieta cafeteria induziu um aumento de 63% na expressão do RNAm da 

adiponectina no TAMI inervado quando comparado ao seu controle. Este efeito da 

dieta cafeteria não foi observado entre os tecidos desnervados. A cirurgia de 

desnervação não alterou a expressão do RNAm da adiponectina em ratos 

alimentados com dieta controle, mas induziu uma queda de 44% nos ratos 

alimentados com dieta cafeteria (Tabela 9 e Gráfico 6). 
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Tabela 9 – Expressão do RNAm da adiponectina no tecido adiposo marrom 

interescapular inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e 

cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 1,00 ± 0,13  1,05 ± 0,16 

Cafeteria 1,63 ± 0,25*  0,91 ± 0,12#  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos, foram normalizados 

pela expressão do gene RPL32 e estão expressos em unidades arbitrárias. *P < 

0,05 versus controle. #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste 

de Bonferroni. 
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Gráfico 6 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na expressão do RNAm da 

adiponectina no tecido adiposo marrom interescapular. Os valores representam a 

média ± erro padrão de 7 ratos. *P < 0,05 versus controle.  #P < 0,05 versus 

inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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5.2.7 Concentração de Leptina no TAMI 

 

 A dieta cafeteria e a cirurgia de desnervação não foram capazes de induzir 

alterações na concentração de leptina, corrigida pela massa do tecido adiposo 

marrom (Tabela 10 e Gráfico 7). 

 

 

Tabela 10 – Concentração de leptina (ng de leptina/g de tecido) no tecido adiposo 

marrom interescapular inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta 

controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 7,35 ± 0,76  7,98 ± 1,54 

Cafeteria 10,04 ± 1,61  7,13 ± 1,58  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 10 ratos. Two-Way ANOVA 

seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 7 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na concentração de leptina 

no tecido adiposo marrom interescapular. Os valores representam a média ± erro 

padrão de 10 ratos. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 

 

5.2.8 Concentração de Adiponectina no TAMI 

 

 A dieta cafeteria não induziu alterações na concentração de adiponectina do 

TAMI inervado e desnervado quando comparado ao seu controle. A cirurgia de 

desnervação reduziu a concentração de adiponectina em ratos alimentados com 

dieta controle (51%) e nos ratos alimentados com a dieta cafeteira (57%) (Tabela 11 

e Gráfico 8). 

 

 

 

 



Resultados  56  
 

Tabela 11 – Concentração de adiponectina (µg de adiponectina/g de tecido) no 

tecido adiposo marrom interescapular inervado e desnervado de ratos alimentados 

com a dieta controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 3,22 ± 0,34  1,57 ± 0,17# 

Cafeteria 2,71 ± 0,28  1,15 ± 0,23#  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos. #P < 0,05 versus 

inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 8 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na concentração de 

adiponectina no tecido adiposo marrom interescapular. Os valores representam a 

média ± erro padrão de 7 ratos. #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA 

seguido por teste de Bonferroni. 
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5.3 Tecido Adiposo Branco Retroperitoneal  

 

5.3.1 Massa do TABR 

 

 A dieta cafeteria induziu um aumento na massa do TABR inervado (133,33%) 

e desnervado (101,02%). A desnervação do TABR não induziu alterações na massa 

deste tecido nos ratos controles e cafeteria (Tabela 12 e Gráfico 9). 

 

 

Tabela 12 - Massa (mg) do tecido adiposo branco retroperitoneal inervado e 

desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 411 ± 17  487 ± 26  

Cafeteria 959 ± 60*  979 ± 42*  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 13 ratos. *P < 0,05 versus 

controle. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 9 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na massa do tecido adiposo 

branco retroperitoneal. Os valores representam a media ± erro padrão de 13 ratos. 

*P < 0,05 versus controle. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 

 

5.3.2 Concentração de noradrenalina no TABR 

 

 A dieta cafeteria induziu uma redução de 56,18% na concentração de 

noradrenalina no TABR inervado e de 51,61% no lado desnervado comparado aos 

seus respectivos controles. A cirurgia de desnervação provocou uma redução de 

65,16% e de 61,53% na concentração de noradrenalina no lado desnervado 

comparado ao inervado em animais alimentados com a dieta controle e cafeteria, 

respectivamente (Tabela 13 e Gráfico 10). 
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Tabela 13 - Concentração de noradrenalina (pg/mg de tecido) no tecido adiposo 

branco retroperitoneal inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta 

controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 89 ± 08  31 ± 04# 

Cafeteria 39 ± 05* 15 ± 01*# 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 4 ratos. *P < 0,05 versus 

controle.  #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de 

Bonferroni. 
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Gráfico 10 – Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na concentração de 

noradrenalina no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a 

média ± erro padrão de 4 ratos. *P < 0,05 versus controle.  #P < 0,05 versus 

inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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5.3.3 Seleção do gene referência no TABR 

 

 A análise comparativa feita com o número de ciclos de reação necessários 

para determinação do Ct da expressão do RNAm dos genes candidatos à gene 

referência mostrou que a dieta cafeteria e a desnervação não alteram o número de 

ciclos necessários para detecção (Ct) da expressão do RNAm da RPL32 no TABR 

(Tabela 14). A dieta cafeteria reduziu o limiar de detecção (Ct) da expressão do 

RNAm da β-actina no TABR inervado e desnervado (Tabela 14). A desnervação do 

TABR de ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria aumentou o limiar de 

detecção (Ct) da expressão do RNAm da enzima GAPDH comparado ao TABR 

inervado destes ratos (Tabela 14).  
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Tabela 14 – Efeito da dieta cafeteria e da desnervação simpática no limiar de detecção (Ct) da expressão do RNAm da RPL32, β-

actina e GAPDH no tecido adiposo branco retroperitoneal de ratos.  

TABR CON INE CON DES CAF INE CAF DES 
Dieta 

Cafeteria 

Desnervação 

Simpática 
Interação 

RPL32 (Ct) 19,77 ± 0,19 20,03 ± 0,17 19,61 ± 0,14 19,65 ± 0,13 NS NS NS 

Β-actina (Ct) 19,34 ± 0,16 19,52 ± 0,16 18,46 ± 0,26* 18,54 ± 0,23* P< 0.05 NS NS 

GAPDH (Ct) 22,64 ± 0,32 23,95 ± 0,37# 22,85 ± 0,18 23,82 ± 0,31# NS P< 0.05 NS 

Nota: Os valores representam média ± erro padrão de 7 ratos. *P < 0,05 versus controle.  #P < 0,05 versus inervado. Two-Way 

ANOVA seguido por teste de Bonferroni. CON INE: Controle Inervado; CON DES: Controle Desnervado; CAF INE: Cafeteria 

Inervado; CAF DES: Cafeteria Desnervado. 
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 Assim como identificado no TAMI, os 4 algoritmos utilizados para se avaliar 

a estabilidade da expressão apontaram o gene da RPL32 como sendo mais o 

estável no TABR. O gene da RPL32 apresentou o menor valor M (0,71) indicando-a 

como sendo o gene mais estável entre todos os genes testados quando avaliado 

pelo geNorm (Gráfico 11A). O gene GAPDH apresentou o mais alto valor M (1,00) e 

o gene da β-actina apresentou um valor de M com estabilidade intermediária (0,80). 

Resultados similiares foram também obtidos usando o algoritmo NormFinder 

(Gráfico 11B), o método comparativo ΔCt (Tabela 15) e BestKeeper (Tabela 16).  
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Gráfico 11 – Valores de estabilidade de expressão dos genes da RPL32, β-actina e 

GAPDH no tecido adipose branco retroperitoneal de ratos Wistar avaliados pelo 

geNorm (A) e NormFinder (B) (n = 7). 
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Tabela 15 – Método comparativo ΔCt dos candidatos a gene referência no tecido adiposo branco retroperitoneal de ratos Wistar. 

 β-ACTINA vs. GAPDH vs. RPL32 vs. 
 GAPDH RPL32 β-ACTINA RPL32 β-ACTINA GAPDH 

MédiaΔCt 4,35 0,79 4,35 3,55 0,79 3,55 
DP 1,10 0,53 1,10 0,91 0,53 0,91 
Média DP 0,81 1,00 0,72 

 

 

 

 

Tabela 16 – Estabilidade de expressão dos genes da RPL32, β-actina e GAPDH do tecido adiposo branco retroperitoneal de ratos 

Wistar avaliados pelo BestKeeper. 

Gene 
Média 

Geométrica 
(Ct) 

Média 
Aritmétrica 

(Ct) 

Mínimo 
(Ct) 

Máximo (Ct) 
Desvio Padrão 

(±Ct) 
Coeficiente de 
Variação (%Ct) 

Coeficiente de 
Correlação (r) 

RPL32 19,76 19,76 18,93 20,62 0,36 1,84 0,80 

Β-actina 18,95 18,97 17,27 20,10 0,54 2,83 0,76 

GAPDH 23,30 23,32 21,41 25,40 0,75 3,24 0,71 
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5.3.4 Expressão do RNAm da FAS 

 

A dieta cafeteria não induziu alterações na expressão do RNAm da FAS no 

TABR quando comparado aos ratos tratados com a dieta controle em ambos tecidos 

(inervado e desnervado). A cirurgia de desnervação provocou uma redução de 53% 

na expressão do RNAm da FAS no lado desnervado do TABR comparado ao 

inervado em ambos os grupos de ratos (tratados com dieta controle e cafeteria) 

(Tabela 17 e Gráfico 12). 

 

 

 

 

 

Tabela 16 – Expressão do RNAm da FAS no tecido adiposo branco retroperitoneal 

inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 1,00 ± 0,16  0,47 ± 0,11# 

Cafeteria 0,86 ± 0,12  0,40 ± 0,07# 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos, foram normalizados 

pela expressão do gene RPL32 e estão expressos em unidades arbitrárias. #P < 

0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 12 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na expressão do RNAm da 

FAS no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a média ± 

erro padrão de 7 ratos. #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por 

teste de Bonferroni. 

 

5.3.5 Expressão do RNAm do GLUT4 

 

A dieta cafeteria não induziu alterações na expressão do RNAm do GLUT4 

quando comparado aos ratos tratados com a dieta controle nos tecidos inervados e 

desnervados do TABR. A cirurgia de desnervação induziu uma diminuição de 48% 

na expressão do RNAm do GLUT4 no TABR de ratos alimentados com dieta 

controle, e de 51% no TABR de ratos alimentados com a dieta cafeteria (Tabela 18 

e Gráfico 13). 
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Tabela 18 – Expressão do RNAm do GLUT4 no tecido adiposo branco 

retroperitoneal inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e 

cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 1,00 ± 0,13  0,52 ± 0,11# 

Cafeteria 0,66 ± 0,09  0,32 ± 0,05# 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos, foram normalizados 

pela expressão do gene RPL32 e estão expressos em unidades arbitrárias. #P < 

0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 13 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na expressão do RNAm do 

GLUT4 no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a média ± 

erro padrão de 7 ratos. #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por 

teste de Bonferroni. 
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5.3.6 Expressão do RNAm da leptina 

 

A dieta cafeteria induziu um aumento de 168% na expressão do RNAm da 

leptina no TABR inervado e de 303% no lado desnervado comparado aos seus 

respectivos controles. A desnervação do TABR não induziu alterações na expressão 

do RNAm da leptina nos ratos controles e cafeteria (Tabela 19 e Gráfico 14). 

 

 

 

Tabela 19 – Expressão do RNAm da leptina no tecido adiposo branco 

retroperitoneal inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e 

cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 1,00 ± 0,10  0,52 ± 0,10 

Cafeteria 2,68 ± 0,38*  2,10 ± 0,49*  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos, foram normalizados 

pela expressão do gene RPL32 e estão expressos em unidades arbitrárias. *P < 

0,05 versus controle. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 14 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na expressão do RNAm da 

leptina no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a média ± 

erro padrão de 7 ratos. *P < 0,05 versus controle. Two-Way ANOVA seguido por 

teste de Bonferroni. 

 

5.3.7 Expressão do RNAm da adiponectina 

 

A dieta cafeteria não induziu alterações na expressão do RNAm da 

adiponectina quando comparado aos ratos tratados com a dieta controle nos tecidos 

inervados e desnervados. A cirurgia de desnervação provocou uma redução de 53% 

e de 41% na expressão do RNAm da adiponectina no lado desnervado comparado 

ao inervado em ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria, respectivamente 

(Tabela 20 e Gráfico 15). 
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Tabela 20 – Expressão do RNAm da adiponectina no tecido adiposo branco 

retroperitoneal inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta controle e 

cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 1,00 ± 0,12  0,47 ± 0,07# 

Cafeteria 1,39 ± 0,19  0,82 ± 0,08# 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos, foram normalizados 

pela expressão do gene RPL32 e estão expressos em unidades arbitrárias. #P < 

0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 15 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na expressão do RNAm da 

adiponectina no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a 

média ± erro padrão de 7 ratos. #P < 0,05 versus inervado. Two-Way ANOVA 

seguido por teste de Bonferroni. 
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5.3.8 Concentração de leptina no TABR 

 

 A dieta cafeteria induziu uma redução de 55% na concentração de leptina do 

tecido adiposo branco retroperitoneal inervado, mas não alterou no tecido 

desnervado quando comparado ao grupo controle. A cirurgia de desnervação 

induziu a uma redução de 33% na concentração de leptina do tecido adiposo branco 

retroperitoneal de ratos alimentados com a dieta controle, mas não induziu 

alterações nos ratos alimentados com a dieta cafeteria (Tabela 21 e Gráfico 16). 

 

 

 

Tabela 21 – Concentração de leptina (ng de leptina/g de tecido) no tecido adiposo 

branco retroperitoneal inervado e desnervado de ratos alimentados com a dieta 

controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 6,04 ± 1,12  4,01 ± 0,78# 

Cafeteria 2,66 ± 0,31*  2,16 ± 0,11  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 10 ratos. *P < 0,05 versus 

controle. #P < 0,05 versus inervado.  Two-Way ANOVA seguido por teste de 

Bonferroni. 
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Gráfico 16 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na concentração de leptina 

no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a média ± erro 

padrão de 10 ratos. *P < 0,05 versus controle.  #P < 0,05 versus inervado. Two-Way 

ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 

 

5.3.9 Concentração de adiponectina no TABR 

 

 A dieta cafeteria induziu a uma redução de 45% na concentração de 

adiponectina no tecido adiposo branco retroperitoneal inervado e de 48% no 

contralateral desnervado quando comparado ao seu controle. A cirurgia de 

desnervação não induziu alterações na concentração de adiponectina do tecido 

adiposo branco retroperitoneal de ratos alimentados com a dieta controle e cafeteria 

(Tabela 22 e Gráfico 17). 
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Tabela 22 – Concentração de adiponectina (µg de adiponectina/g de tecido) no 

tecido adiposo branco retroperitoneal inervado e desnervado de ratos alimentados 

com a dieta controle e cafeteria. 

 
 

Inervado Desnervado 

Controle 0,70 ± 0,11  0,84 ± 0,08 

Cafeteria 0,38 ± 0,04*  0,43 ± 0,05*  

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 7 ratos. *P < 0,05 versus 

controle. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 17 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação na concentração de 

adiponectina no tecido adiposo branco retroperitoneal. Os valores representam a 

média ± erro padrão de 7 ratos. *P < 0,05 versus controle. Two-Way ANOVA 

seguido por teste de Bonferroni. 
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5.4 Concentrações  séricas de  leptina e adiponectina 

 

 A dieta cafeteria induziu um aumento de 72% na concentração de leptina em 

ratos intactos, os quais não sofreram procedimento cirúrgico, quando comparada a 

dieta controle. Em ratos com desnervação unilateral do TAMI, a dieta cafeteria 

induziu um aumento de 70% na concentração de leptina sérica quando comparada a 

dieta controle. Em ratos com desnervação unilateral do TABR, a dieta cafeteria 

induziu a um aumento de 50% na concentração de leptina quando comparada a 

dieta controle. 

Interessantemente, a cirurgia de desnervação unilateral do TAMI e TABR 

reduziu em 47 e 48%, respectivamente, as concentrações séricas de leptina nos 

ratos alimentados com a dieta controle, quando comparados aos ratos alimentados 

com a dieta controle intactos. A cirurgia de desnervação unilateral do TAMI e TABR 

também reduziu as concentrações séricas de leptina nos ratos alimentados com a 

dieta cafeteria em 50 e 70%, respectivamente, quando comparados aos ratos 

alimentados com a dieta cafeteria intactos. Além disso, a desnervação unilateral do 

TABR induziu uma redução de 40% na concentração sérica de leptina de animais 

alimentados com a dieta cafeteria quando comparado aos animais alimentados com 

a dieta cafeteria que foram submetidos a desnervação unilateral do TAMI (Tabela 23 

e Gráfico 18). 

A dieta cafeteria induziu um aumento de 67% na concentração sérica de 

adiponectina em ratos intactos quando comparados ao seu controle. Em ratos com 

desnervação unilateral do TAMI, a dieta cafeteria induziu um aumento de 43% na 

concentração de adiponectina sérica quando comparada a dieta controle. Em ratos 

com desnervação unilateral do TABR não houve diferença significativa entre as 

dietas ofertadas aos animais. Em ratos alimentados com a dieta cafeteria, a cirurgia 

de desnervação unilateral do TABR induziu uma redução de 51% e 41%, 

respectivamente, na concentração sérica de adiponectina quando comparada a 

ratos intactos e com desnervação unilateral do TAMI (Tabela 23 e Gráfico 19). 
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Tabela 23 – Concentração sérica de leptina (ng/mL) e adiponectina (µg/mL) de ratos alimentados com a dieta cafeteria e controle. 

 Controle  Cafeteria Controle TAMI Cafeteria TAMI Controle TABR Cafeteria TABR 

Leptina 1,53 ± 0,19 5,47 ± 0,27* 0,81 ± 0,19# 2,70 ± 0,19*,c 0,79 ± 0,19# 1,60 ± 0,19*,Ψ,♦ 

Adiponectina 12,13 ± 1,95 36,73 ± 2,19* 16,94 ±1,95 30,05 ± 1,95* 14,57 ± 1,78 17,69 ± 1,65 Ψ,♦ 

Nota: Os valores representam a média ± erro padrão de 8-10 ratos. *P < 0,05 versus respectivo controle. #P < 0,05 versus controle 

intacto. ΨP < 0,05 versus cafeteria. ♦P < 0,05 versus cafeteria TAMI. Two-Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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Gráfico 18 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação nas concentrações séricas 

de leptina (ng/mL). Os valores representam a média ± erro padrão de 8-10 ratos. *P 

< 0,05 versus respectivo controle. #P < 0,05 versus controle intacto. ΨP < 0,05 versus 

cafeteria intacto. ♦P < 0,05 versus cafeteria TAMI. Two-Way ANOVA seguido por 

teste de Bonferroni. 
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Gráfico 19 - Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação nas concentrações séricas 

de adiponectina (µg/mL). Os valores representam a média ± erro padrão de 8-10 

ratos. *P < 0,05 versus respectivo controle. ΨP < 0,05 versus cafeteria. ♦P < 0,05 

versus cafeteria TAMI. -Way ANOVA seguido por teste de Bonferroni. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho avaliou os efeitos da dieta cafeteria e da desnervação 

simpática na produção de leptina e adiponectina nos tecidos adiposos marrom e 

branco de ratos Wistar. A oferta de ração comercial suplementada com itens de alta 

densidade calórica e água de beber acrescida de 20% de sacarose (dieta cafeteria) 

a ratos recém-desmamados durante 24 dias promove aumento dos depósitos de 

gordura sem afetar a massa corporal final (CHAVES et al., 2006;  CHAVES et al., 

2008;  DE MELO et al., 2018;  SILVA, 2018). O conteúdo de ácidos graxos totais da 

carcaça é cerca de 3 vezes maior nos ratos alimentados com a dieta cafeteria 

quando comparados aos ratos alimentados com a dieta controle (CHAVES et al., 

2008). Além do aumento na massa dos tecidos adiposos retroperitoneal, epididimal, 

mesentérico e inguinal, a dieta cafeteria também promove esteatose hepática 

(CHAVES et al., 2006;  CHAVES et al., 2008;  DE MELO et al., 2018;  SILVA, 2018). 

Em roedores jovens, não há correlação entre o conteúdo de gordura e a massa 

corpórea, sendo demonstrado que o aumento de adiposidade é independente do 

aumento na massa corpórea (CASTRO et al., 2015). Até atingir a idade adulta os 

roedores apresentam uma maior capacidade termogênica pelo TAM, o que tem sido 

sugerido garantir uma maior resistência ao ganho de massa corporal (CASTRO et 

al., 2015;  LEVIN; SULLIVAN, 1984;  PROENZA et al., 1992;  XIAO et al., 2007). O 

tratamento de ratos com dieta cafeteria não tem efeito sobre a massa corporal de 

ratos jovens, mas induz a ganhos de massa em excesso nos animais mais velhos, 

sendo resultante de um aumento da deposição de gordura e energia (ROTHWELL; 

STOCK, 1982). 

Outro ponto importante é o fato de que ratos alimentados com a dieta 

cafeteria apresentam uma redução significativa na massa dos músculos extensor 

digitorum longus, tibialis e soleus, indicando atrofia muscular (CARVALHO, 2010). 

Nesse sentido, o músculo gastrocnêmio de ratos Wistar alimentados com dieta 

cafeteria por 16 semanas apresentam aumento da atividade da Muscle RING finger-

1 (MURF 1), caspase 3 e Nuclear factor kappa B (NF-kB), os quais promovem 

apoptose e atrofia muscular (SISHI et al., 2011). Dessa forma, o aumento da 

adiposidade pode ser compensado pela diminuição da massa muscular, contribuindo 

para manter a massa corpórea dos animais alimentados com a dieta cafeteria 

semelhante ao grupo controle. 
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Esta seção foi dividida em dois subitens: tecido adiposo marrom e tecido 

adiposo branco, nos quais são discutidos os efeitos da dieta cafeteria e do sistema 

nervoso simpático na massa destes tecidos, expressão e concentração tecidual de 

leptina e adiponectina. Previamente apresentamos a discussão dos efeitos da dieta 

cafeteria e do sistema nervoso simpático na estabilidade da expressão dos 

candidatos a gene referência. E ao final, foi discutido os efeitos da dieta e da 

desnervação nas concentrações séricas de leptina e adiponectina. 

 

6.1 Seleção do gene constitutivo no TAMI e TABR 

 

 A PCR em tempo real é um método sensível e preciso para quantificação do 

RNAm, onde níveis de expressão são frequentemente comparados entre dois ou 

mais grupos experimentais sendo necessária a normalização por meio de um gene 

constitutivo, também conhecido como gene referência ou normalizador (HENDRIKS-

BALK; MICHEL; ALEWIJNSE, 2007). Para normalização da expressão do RNAm 

gerada pela PCR em tempo real, os mais comuns genes referência são: GAPDH, β-

actina, β-tubulina, fosfoglicerato quinase, ubiquitina, proteínas ribossomais e o RNA 

ribossomal 18S (REBOUÇAS et al., 2013). A escolha inadequada de um gene como 

normalizador pode subestimar ou superestimar a real expressão dos genes de 

interesse, gerando diferenças que não existem (ZHANG, W. X. et al., 2016). 

Os três genes candidatos a normalizador investigados em nosso estudo 

apresentaram uma aceitável estabilidade de expressão quando avaliados pelo 

geNorm, pelo fato de apresentarem um valor de M menor que 1,5 

(VANDESOMPELE et al., 2002), e também pela análise do BestKeeper, por 

apresentarem um desvio padrão menor que 1,0 (PFAFFL et al., 2004). A avaliação 

pelo NormFinder e o método ΔCt permitem apenas a comparação da estabilidade de 

expressão entre os candidatos a gene normalizador e assim, a identificação do 

melhor entre os avaliados (ANDERSEN et al., 2004;  SILVER et al., 2006). Em um 

ranqueamento comparativo o gene da RPL32 se mostrou mais estável (Tabela 5, 6, 

7, 14, 15, 16 e Gráfico 4 e 11) no TAMI e TABR, ambos inervados ou desnervados, 

sendo escolhido para normalização da expressão dos genes de interesse. 

 Um estudo avaliando a estabilidade de 6 genes candidatos a normalizadores 

(β-actina, GAPDH, hidroximetilbilano sintase, RPL3, RPL19 e RPL29), utilizando a 

técnica de PCR em tempo real para avaliar a expressão gênica nos gânglios da raiz 
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dorsal de ratos induzidos a dor neuropática e ratos controles, mostrou que a RPL29, 

RPL3 e β-actina são os genes mais estáveis respectivamente por ordem de 

estabilidade calculados pelos algoritmos geNORM e NormFinder para ambos os 

grupos (WAN et al., 2010). Apesar de ser amplamente utilizado, o gene da enzima 

GAPDH foi o mais instável (WAN et al., 2010). Nesse mesmo sentido, a avaliação de 

20 genes diferentes possíveis candidatos a gene normalizador em células neuronais 

de ratos da linhagem PC12, durante seu estágio de diferenciação, demonstrou que 

os genes RPL19 e RPL29 são os mais estáveis, enquanto os genes GAPDH e β-

actina são ranqueados nas últimas colocações de estabilidade calculados pelos 

algoritmos geNORM e NormFinder (ZHOU et al., 2010). Entretanto, ao se comparar 

a estabilidade de 4 possíveis genes normalizadores em diferentes depósitos de 

tecido adiposo de ratos magros e obesos, o gene da enzima GAPDH se mostra mais 

estável no TAB epididimal e o gene da β-actina se mostra mais estável no TAM 

(ZHANG, W. X. et al., 2016). Estes dados demonstram diferenças tecido-específicas 

na expressão gênica, sugerindo que o mesmo gene pode não ser normalizador em 

diferentes tecidos adiposos mesmo que provenientes da mesma situação fisiológica. 

Em nosso estudo, a RPL32 demonstrou ser o mais estável tanto no TAB quanto no 

TAM. 

 Uma revisão sistemática mostrou que a maioria dos estudos utilizam apenas 

um único gene como normalizador, sendo β-actina ou GAPDH os genes mais 

usados em vertebrados (CHAPMAN; WALDENSTROM, 2015). Estes mesmos genes 

são largamente utilizados na literatura como normalizadores para avaliação da 

expressão de genes alvos no TAM e TAB (AGUIRRE et al., 2016;  ANTONY et al., 

2017;  CALDERON-DOMINGUEZ et al., 2016;  CHANG; KIM, 2017;  LI, H. et al., 

2015;  RODRIGUES et al., 2017;  TSUBAI et al., 2016;  YAN et al., 2017), embora 

poucos autores discutam em seus estudos sobre a estabilidade dos genes 

utilizados. De todos os estudos que utilizam avaliação da expressão gênica, apenas 

cerca de 15% testam a estabilidade de potenciais genes antes de sua utilização 

como normalizador (CHAPMAN; WALDENSTROM, 2015). Interessantemente, entre 

os estudos que testam a estabilidade, poucos encontram β-actina ou GAPDH como 

sendo genes adequados para normalização (CHAPMAN; WALDENSTROM, 2015). 

Também não existem dados na literatura sobre a avaliação da estabilidade de genes 

normalizadores no tecido adiposo desnervado de ratos alimentados com a dieta 

cafeteria, situação de nosso estudo. 
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Os atuais estudos mostram que não existe nenhum tipo de gene que 

permanece estável em todas as condições experimentais (TAKI; ABDEL-RAHMAN; 

ZHANG, 2014). A escolha de um gene como normalizador é altamente específica 

para uma determinada situação, sendo necessária uma avaliação cuidadosa de 

acordo com o modelo experimental (LANGNAESE et al., 2008). Dessa forma, a 

utilização de mais de um possível gene normalizador é extremamente aconselhável 

para se obter resultados confiáveis nos experimentos (JULIAN et al., 2014). 

 

6.2 Tecido Adiposo Marrom Interescapular 

 

 Por ser densamente inervado pelo SNS (BARTNESS et al., 2010;  FOSTER, 

D. O. et al., 1982;  GIORDANO et al., 2004), o tecido adiposo marrom é um modelo 

fisiológico útil para a compreensão de mecanismos regulatórios de eventos 

biológicos. Em adição, a dieta cafeteria promove alterações hormonais que também 

podem desencadear mecanismos regulatórios no TAM. 

 O aumento da massa do TAMI induzido pela dieta cafeteria (Tabela 3 e 

Gráfico 2) está de acordo com estudos anteriores (CANNON; NEDERGAARD, 

2004;  CHAVES et al., 2008;  PEREZ-ECHARRI et al., 2005). O TAMI dos ratos 

tratados com a dieta cafeteria apresenta um aumento no conteúdo proteico total e 

mitocondrial (ambos expressos por tecido total) e de UCP-1, na ligação de 

guanosina di-fosfato (GDP) à UCP-1 e no turnover de noradrenalina, demonstrando 

um aumento da atividade simpática e capacidade termogênica deste tecido 

(CHAVES et al., 2008). Além disso, essa dieta induz um aumento na síntese de 

novo de ácidos graxos em aproximadamente 96% (CHAVES et al., 2008), 

culminando no aumento do conteúdo de lipídeos totais. A estimulação elétrica 

diretamente no núcleo ventromedial hipotalâmico de ratos, uma das principais 

regiões hipotalâmicas contendo projeções simpáticas para o TAMI, induz um 

aumento da lipogênese neste tecido (SHIMAZU; TAKAHASHI, 1980;  TAKAHASHI, 

A.; SHIMAZU, 1981). Esse aumento da lipogênese no TAMI desencadeado pela 

estimulação elétrica é ainda mais pronunciado com administração de insulina 

(TAKAHASHI; SHIMAZU, 1981), uma situação representativa de nosso estudo, pois 

a dieta cafeteria induz um aumento do fluxo simpático no tecido e também dos níveis 

plasmáticos de insulina em ratos (CHAVES et al. 2008). Contudo, a desnervação no 

TAMI de ratos alimentados com a dieta cafeteria não altera a síntese de ácidos 
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graxos de novo, demonstrado o papel predominante da insulina (CHAVES et al. 

2008). Ratos alimentados por 52 dias com dieta cafeteria, logo após o desmame, 

apresentam um aumento de 300% no número de adipócitos do TAMI, demonstrando 

a existência de um processo hiperplásico (TULP; FRINK; DANFORTH, 1982). Um 

efeito hipertrófico nos adipócitos também foi observado nos primeiros dias de 

tratamento com a dieta, sendo que ao final dos 52 dias de tratamento o tamanho dos 

adipócitos foi similar ao do grupo controle (TULP; FRINK; DANFORTH, 1982). O 

efeito hiperplásico se deve principalmente ao aumento da liberação de noradrenalina 

através de projeções simpáticas sobre o TAMI controlando a diferenciação celular e 

hiperplasia (CANNON; NEDERGAARD, 2004;  COUSIN et al., 1996;  GELOEN; 

COLLET; BUKOWIECKI, 1992;  MORY et al., 1982;  RICQUIER et al., 1985) e o 

efeito hipertrófico se deve aos elevados níveis de insulina, que promove aumento da 

concentração lipídica, do conteúdo da enzima sucinato desidrogenase e da 

expressão da FAS, da glicerol-3-fosfato desidrogenase e do GLUT 4 (SEYDOUX et 

al., 1984;  TERUEL et al., 1996). (HIMMS-HAGEN et al., 1990) 

No presente estudo, a desnervação não alterou a massa do TAMI comparado 

ao lado inervado em ambos os grupos. Previamente, foi demonstrado que a 

desnervação unilateral do TAMI de ratos alimentados com dieta balanceada e de 

ratos alimentados com dieta hiperproteica livre de carboidratos por 21 dias não 

altera a massa deste tecido, quando comparado com tecido contralateral inervado 

(KAWASHITA et al., 2002). Esta dieta hiperproteica livre de carboidratos promove 

redução da capacidade termogênica do TAMI (BRITO, M. N.; BRITO; MIGLIORINI, 

1992) e reduzidas concentrações séricas de insulina (KAWASHITA et al., 2002). 

Outro trabalho comparando desnervação cirúrgica com desnervação por capsaicina 

no TAMI também não encontrou diferença da massa do tecido cirurgicamente 

desnervado (HIMMS-HAGEN et al., 1990). Frente a isso, podemos sugerir que a 

insulina atua como principal fator no controle da massa do tecido adiposo marrom.  

A confirmação da eficiência da técnica de desnervação cirúrgica no TAMI foi 

determinada pela concentração de noradrenalina tecidual por HPLC, a qual é 

considerada como “padrão-ouro”. Os resultados obtidos na quantificação da 

concentração de noradrenalina (Tabela 4 e Gráfico 3) mostraram que o 

procedimento foi realizado com sucesso proporcionando uma redução de 

aproximadamente 95% na concentração de noradrenalina tanto no grupo controle 

quanto cafeteria. Foster, Depocas e Zaror-Behrens (1982) demonstram que a 
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inervação simpática cruzada entre os dois lados do TAMI é insignificante, pois a 

desnervação de apenas um dos lados causa redução de ~97% da concentração de 

noradrenalina no lado desnervado, sem afetar praticamente a concentração de 

noradrenalina no lado contralateral intacto. Corroborando com nossos resultados, 

Himms-Hagen, Cui e Lynn Sigurdson (1990) e Kawashita  et al. (2002) reduziram a 

concentração de noradrenalina no TAMI desnervado para menos de 10% da 

concentração normal. No que se refere a menor concentração de noradrenalina no 

grupo cafeteria inervado, comparado ao grupo controle inervado, pode ser explicada 

pela hipertrofia/hiperplasia do TAMI nos ratos alimentados com a dieta cafeteria sem 

alterações no conteúdo noradrenérgico quando comparado aos ratos alimentados 

com a dieta controle. (KAWASHITA et al., 2002) 

Apesar do TAMI de ratos expressarem o RNAm da leptina (DESSOLIN et al., 

1997;  MAFFEI; FEI; et al., 1995;  TAKAHASHI, Y.; IDE, 2000) e de existir dados na 

literatura sugerindo que a insulina regula positivamente a expressão do RNAm desta 

proteína por meio da ativação do alvo de rapamicina em mamíferos (mTOR) (XIONG 

et al., 2018), o presente estudo demonstra que o quadro de hiperinsulinemia 

promovido pela dieta cafeteria não foi capaz a alterar a expressão do RNAm da 

leptina no TAMI (Tabela 8 e Gráfico 5). De forma similar, a concentração de leptina 

no TAMI não foi alterada pelo tratamento dos animais com a dieta cafeteria (Tabela 

10 e Gráfico 7). Tem sido demonstrado que a taxa de expressão do RNAm da 

leptina no TAM é cerca de 50 vezes menor que em depósitos de TAB (MAFFEI; FEI; 

et al., 1995), sendo que a utilização da técnica de Northern blot geralmente não 

detecta o RNAm da leptina no TAM, enquanto a utilização de técnicas mais 

sensíveis como a PCR permitem sua detecção (TRAYHURN et al., 1998). Estudos 

realizados em cultura de células T37i diferenciadas demonstram que a insulina não 

promove alteração do conteúdo intracelular de leptina apesar de induzir uma 

estimulação concentração-dependente da sua secreção (BUYSE et al., 2001).  

Em contrapartida, a atividade simpática no TAMI parece atuar como um 

repressor da expressão do RNAm da leptina, uma vez que a desnervação simpática 

aumenta a expressão desta adipocina neste tecido de ratos alimentados com a dieta 

controle e cafeteria. Entretanto, este efeito não é acompanhado por alterações na 

concentração tecidual de leptina. Ratos Wistar mantidos a 6°C por 18 horas 

apresentam uma redução da expressão do RNAm da leptina no TAMI em 80% 

devido à elevação da atividade simpática (PUERTA et al., 2002). De forma similar, 
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ratos Sprague-Dawley mantidos a 6° C por 24 horas reduzem a expressão em 84% 

(MOINAT et al., 1995). Nesse sentido, camundongos aclimatados a 28° C 

apresentam quantidades de RNAm da leptina 250% maiores que camundongos de 

mesma idade e alimentação, aclimatados a 19° C (CANCELLO et al., 1998).  Desta 

forma, estes estudos corroboram nossos achados. Previamente, utilizando cultura 

de células do TAM de camundongo, foi demonstrando que a meia vida do RNAm da 

leptina (aproximadamente 9,4 horas) é reduzida para 2,4 horas pelo tratamento com 

1 nM de BRL 37344, um agonista β3 adrenérgico específico (DENG, C. et al., 1997). 

Os autores postulam que o efeito inibitório do agonista β3 pode ser devido à 

desestabilização do RNAm da leptina. 

Dados da literatura não demonstram efeitos adrenérgicos na concentração 

intracelular de leptina no TAM.  Similar aos efeitos na expressão gênica, tem sido 

documentado que a ativação adrenérgica, via receptor β1, β2 ou β3, tem efeitos 

repressores na secreção de leptina pelo TAM (DENG, C. et al., 1997). Este efeito 

isolado poderia levar ao aumento do conteúdo intracelular, mas devemos considerar 

também o efeito inibitório do simpático na síntese do RNAm da leptina. Assim esses 

fatores parecem se contrabalancear de forma que a concentração não seja alterada. 

Acredita-se que a desnervação simpática promova simultaneamente um aumento na 

síntese do RNAm da leptina e na sua secreção, mantendo constante a concentração 

tecidual. 

Com relação à adiponectina, a dieta cafeteria induziu aumento da expressão 

do seu RNAm no TAMI (Tabela 9 e Gráfico 6), sem afetar a concentração tecidual 

desta adipocina (Tabela 11 e Gráfico 8). Nossos dados sugerem que o aumento na 

expressão de adiponectina depende da estimulação simpática concomitante a 

alterações hormonais, provavelmente de concentrações elevadas de insulina. 

Entretanto, foi demonstrado que células T37i completamente diferenciadas 

incubadas por 18 horas com 20 nM de insulina apresentam um aumento na 

expressão do RNAm da adiponectina de 40% (VIENGCHAREUN et al., 2002), 

sugerindo um efeito estimulatório isolado da insulina na expressão gênica da 

adiponectina. Nosso estudo in vivo demonstra que as altas concentrações de 

insulina não são suficientes para manter a maior expressão desta adipocina, pois 

ambos os depósitos (inervado e desnervado) são provenientes do mesmo rato 

alimentado com a dieta cafeteria. Não encontramos estudos na literatura que 
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investigam o efeito de dietas e/ou da insulina na concentração de adiponectina no 

TAM. 

 A desnervação cirúrgica reduz a concentração de adiponectina no TAMI de 

ambos os grupos, mas reduz a expressão do RNAm desta adipocina apenas nos 

ratos alimentados com a dieta cafeteria (Tabela 9 e Gráfico 6).  A estimulação 

adrenér-gica no TAM parece regular diferentemente a expressão da adiponectina de 

forma aguda e crônica. Ratos expostos a 6°C por 18 horas reduzem a expressão do 

RNAm da adiponectina no TAMI em 25% (PUERTA et al., 2002). Nessa mesma 

linha, ratos que receberam duas doses de CL316.243, um agonista β-3 adrenérgico 

específico, nas concentrações de 1 mg/kg intraperitonealmente dentro de um 

período de 12 horas, apresentaram uma diminuição de 25% na expressão do RNAm 

da adiponectina (ZHANG, Y. et al., 2002). Ambos os estudos não avaliaram as 

concentrações séricas de insulina, contudo considerando que a estimulação 

simpática inibe a secreção pancreática de insulina (KIBA, 2004;  KUROSE et al., 

1990;  LEE, H. C.; CURRY; STERN, 1993), podemos sugerir que a concentração 

desse hormônio esteja baixa nesses animais. No entanto, ratos que receberam 

CL316.243 (1mg/kg/dia) durante 7 dias através de uma mini-bomba osmótica 

implantada subcutaneamente não apresentam alteração na expressão do RNAm da 

adiponectina no TAMI (ZHANG, Y. et al., 2002). Tais dados demonstram que 

agudamente o sistema nervoso simpático reprime a expressão de adiponectina no 

TAM. Os nossos achados sugerem um efeito estimulatório da atividade simpática 

quando esta é mantida elevada cronicamente. Apesar de não existir na literatura, 

estudos investigando o efeito de dietas e/ou da insulina na concentração de 

adiponectina no TAM, nossos achados sugerem que a estimulação adrenérgica inibe 

a secreção de adiponectina, uma vez que quando foi removida a inervação, a 

secreção possivelmente foi potencializada reduzindo a concentração dessa 

adipocina. 

 

6.3 Tecido Adiposo Branco Retroperitoneal 

 

 O tratamento com dieta cafeteria promoveu aumento de pelo menos 100% na 

massa do TABR comparado ao grupo controle (Tabela 12 e Gráfico 9). Tais dados 

já foram descritos por Chaves et al. (2006), sendo demonstrado que esta dieta induz 

um aumento na síntese de novo de ácidos graxos e na atividade da lipase 
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lipoproteica (LPL) no TAB epididimal e retroperitoneal. Da mesma forma, outros 

grupos de pesquisas demonstraram que a oferta da dieta cafeteria a ratos com 

aproximadamente 1 mês de idade promove aumento na massa TABR de 149% 

comparado à massa média do mesmo tecido do grupo controle (MORENO-ALIAGA 

et al., 2002;  PEREZ-ECHARRI et al., 2005).  

Chaves et al. (2008) demonstram elevados níveis de insulina plasmática nos 

ratos tratados com a dieta cafeteria. O aumento na concentração de insulina sérica 

nos ratos cafeteria contribui para um aumento da adiposidade através do aumento 

da transcrição no fígado e TAB de SREBP-1C, que é um fator de transcrição capaz 

de aumentar a expressão de enzimas lipogênicas como a ACC e a FAS 

(DESVERGNE; MICHALIK; WAHLI, 2006). Além disso, a insulina ainda estimula o 

aumento da translocação do GLUT4 (WATSON; PESSIN, 2001), ativa uma fosfatase 

capaz de desfosforilar a ACC levando-a a ativação e subsequente síntese de ácidos 

graxos (WITTERS et al., 1988), ativa a enzima fosfodiesterase do AMPc também 

chamada de PDE3B, inibindo a lipólise e, consequentemente, favorecendo o 

acúmulo de lipídeos intracelulares (KITAMURA et al., 1999). Todos esses fatores 

contribuem para o aumento da massa do tecido e o diâmetro (hipertrofia) dos 

adipócitos (LLADO et al., 2000). 

Assim como no TAMI, o procedimento de desnervação não alterou a massa 

do TABR desnervado comparado ao lado inervado em ambos os grupos. Estudo 

prévio demonstra que a desnervação simpática unilateral do TABR não altera a 

massa desse tecido em ratos alimentados com a dieta comercial (controle) e com 

dietas semi purificadas: balanceada e hiperproteica livre de carboidratos (FRASSON 

et al., 2012). Contudo é observado um aumento na massa do TABR desnervado 

comparado ao contralateral inervado em ratos jejuados por 48 horas e diabéticos 

induzidos por estreptozotocina, situações em que a mobilização de ácidos graxos do 

TAB para a corrente circulatória está aumentada (FRASSON et al. 2012). 

(FRASSON et al., 2012) 

O TABR, embora seja também inervado simpaticamente, é menos 

densamente inervado que o TAMI. Tem sido sugerido, utilizando imunohistoquímica 

e Western Blotting para o marcador de nervo periférico, que a inervação simpática 

no TABR é de aproximadamente 3,5 vezes menor que a inervação do TAMI 

(GIORDANO et al., 2005). A avaliação da eficiência da técnica de desnervação 

cirúrgica no TABR também foi quantificada por HPLC e obteve-se uma diminuição 



Discussão  86  
 

média de 63% na concentração de noradrenalina no TABR desnervado (Tabela 13 e 

Gráfico 10). Frasson et al. (2012) também utilizaram a mesma técnica de 

desnervação cirúrgica no TABR de ratos Wistar, encontrando uma diminuição de 

62% na concentração de noradrenalina no lado desnervado comparado ao inervado. 

A menor concentração de noradrenalina no grupo cafeteria inervado comparado ao 

respectivo controle é decorrente do aumento da massa do TABR nos ratos 

alimentados com a dieta cafeteria sem alterações no conteúdo noradrenérgico 

quando comparado aos ratos alimentados com a dieta controle. Como a 

concentração de noradrenalina no TABR não diminuiu drasticamente como ocorreu 

no TAMI, também foi avaliado o efeito da desnervação sobre a expressão de genes 

regulados pelo sistema nervoso simpático. A desnervação cirúrgica reduz a 

expressão de FAS e GLUT 4 no TABR em ratos alimentados com dieta controle 

(COUSIN et al., 1993). Desse modo, nesse trabalho a expressão do RNAm de FAS 

e GLUT4 no TABR foi utilizada como um controle interno da desnervação (Tabelas 

17, 18 e Gráficos 12, 13). A expressão desses dois genes utilizados como controle 

interno reduziu significativamente mediante a desnervação, independente da dieta 

ofertada, reforçando que o procedimento foi hábil para promover alterações na 

expressão gênica.   

A dieta cafeteria aumentou significativamente a expressão do RNAm da 

leptina do TABR (Tabela 19 e Gráfico 14), mas reduziu a concentração da leptina 

neste tecido quando comparado ao tecido inervado dos ratos alimentados com a 

dieta controle (Tabela 21 e Gráfico 16). Outros trabalhos na literatura demonstraram 

que ratos Wistar alimentados por 2 a 11 semanas com dieta cafeteria apresentam 

aumento entre 95 a 130% na expressão do RNAm da leptina no TABR (CASTRO et 

al., 2015;  MILAGRO et al., 2009) ou entre 63% a mais que 100% no TAB epididimal 

(LLADO et al., 2000;  LOPEZ et al., 2003). Diversos estudos demonstram que a 

insulina regula diretamente a expressão de leptina no TAB e em cultura de 

adipócitos (CUSIN et al., 1995;  LEROY et al., 1996;  MACDOUGALD et al., 1995;  

RENTSCH; CHIESI, 1996;  SALADIN et al., 1995;  WABITSCH et al., 1996;  ZHENG 

et al., 1996). Ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina tem uma redução de 

aproximadamente 90% na expressão da leptina no TAB epididimal comparados ao 

controle (não diabéticos), enquanto que após 4 horas de administração de 15 UI/kg 

insulina, os níveis de RNAm de leptina no TAB aumentam para 60% dos valores dos 

animais não diabéticos (MACDOUGALD et al., 1995). Além disso, a administração 
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subcutânea de insulina (1 UI) a ratos mantidos em jejum por um período de 12 horas 

induz a um aumento de duas vezes na expressão do RNAm da leptina do TAB 

epididimal (SALADIN et al., 1995). A administração de insulina e a realimentação 

desses ratos, simultaneamente, aumentam o RNAm de leptina do tecido adiposo 

numa extensão semelhante à insulina isolada, indicando que a insulina é suficiente 

para promover um aumento significativo na expressão de leptina (SALADIN et al., 

1995). Seres humanos com insulinoma apresentam um aumento de 300% no RNAm 

da leptina no TAB subcutâneo, e com a remoção do tumor os níveis de RNA 

retornam ao normal (D'ADAMO et al., 1998). Conforme previamente revisado pelo 

nosso grupo de pesquisa, a insulina estimula não só o aumento da transcrição do 

RNAm da leptina, mas também sua tradução e a secreção pelo TAB (MARQUES-

OLIVEIRA et al., 2018). Assim, provavelmente este hormônio seja o maior fator 

estimulante para aumento da expressão do RNAm da leptina. (COUSIN et al., 1993) 

Elementos da região proximal do promotor da leptina foram caracterizados em 

roedores e humanos (DE LA BROUSSE; SHAN; CHEN, 1996;  GONG et al., 1996), 

os quais contém sítios de ligação para fatores de transcrição como SREBP1,  

C/EBP-α e para a proteína de especificidade 1 (Sp1). Dessa forma, a insulina parece 

regular o promotor da leptina via SREBP1 (KIM, J. B. et al., 1998), por meio da 

ativação da AKT que aumenta a atividade de SREBP1 de diversas formas (KRYCER 

et al., 2010). A insulina também promove aumento da expressão e ativação de 

C/EBP-α, que parece ser necessário para manter a expressão do RNAm da leptina 

(CHEN; DEAN; HAUSMAN, 1999). E por fim, a insulina aumenta a síntese de Sp1 

no retículo endoplasmático e promove sua sequencial ativação (SOLOMON et al., 

2008). Todos esses fatores de transcrição podem explicar como a insulina estimula 

a transcrição da leptina. 

A dieta cafeteria também promoveu redução na concentração de leptina do 

TABR inervado, mas não alterou no tecido desnervado quando comparado ao grupo 

controle desnervado (Tabela 21 e Gráfico 16). Como já mencionado, a dieta 

cafeteria aumenta o tônus simpático para o TABR, que deveria reprimir a secreção 

(CAMMISOTTO; BUKOWIECKI, 2002;  CONG et al., 2007;  TSUBAI et al., 2016), 

mas também promove elevação da concentração de insulina. A insulina por meio de 

sua cascata de sinalização, ativa AKT que diretamente fosforila a PDE3B, o qual 

aumenta sua capacidade de hidrolisar AMPc, resultando em uma diminuição da 

concentração intracelular de AMPc (MANNING; TOKER, 2017). O aumento de AMPc 
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intracelular bloqueia a secreção de leptina (CAMMISOTTO; BUKOWIECKI, 2002;  

CONG et al., 2007;  TSUBAI et al., 2016). Além disso, diversos estudos têm 

demonstrado que a insulina potencializa a secreção de leptina pelos adipócitos 

subcutâneos e mamários de humanos (KOLACZYNSKI et al., 1996;  SMITH-KIRWIN 

et al., 1998;  WABITSCH et al., 1996), adipócitos epididimais de ratos (BARR et al., 

1997;  GETTYS; HARKNESS; WATSON, 1996;  HARDIE; GUILHOT; TRAYHURN, 

1996;  LEE, M. J. et al., 2007;  MUELLER et al., 1998;  ROH et al., 2000) e células 

3T3-F442A (LEROY et al., 1996). Desse modo, mesmo com tônus simpático 

aumentado, os níveis elevados de insulina podem comprometer a sinalização 

adrenérgica no tecido via PDE3 e potencializar a secreção de modo que a 

concentração tecidual de leptina diminua. A concentração tecidual de leptina não foi 

alterada pela desnervação do TABR de ratos alimentados com a dieta cafeteria 

possivelmente porque a secreção e síntese já havia atingido seu pico máximo no 

TABR inervado. Buyse et al. (2001) demonstraram que a incubação de células T37i 

diferenciadas com 20nM de insulina por 4 horas aumenta a secreção de leptina em 

10 vezes mas não altera o conteúdo intracelular de leptina. Dessa forma, se a 

secreção já estava aumentada no lado inervado dos animais cafeteria, a 

desnervação não promoveria alterações nas concentrações de leptina no TABR.  

Apesar da existência de dados na literatura sugerindo uma participação do 

sistema nervoso simpático regulando negativamente a expressão do RNAm da 

leptina no TAB, o presente estudo demonstra que a desnervação não foi capaz de 

alterar a expressão do RNAm e a concentração tecidual da leptina nos ratos 

alimentados com a dieta cafeteria. Entretanto, em ratos alimentados com a dieta 

controle, a desnervação não altera a expressão do RNAm (Tabela 19 e Gráfico 14), 

mas reduz sua concentração tecidual (Tabela 21 e Gráfico 16).  

Estudos utilizando exposição dos animais ao frio, uma condição que aumenta 

o tônus simpático para os depósitos de TAB (BRITO, N. A.; BRITO; BARTNESS, 

2008), ou a administração de agonistas adrenérgicos têm sido empregados para 

avaliar o efeito da estimulação simpática na expressão do RNAm da leptina. Ratos 

mantidos por 18 horas a 6°C apresentam uma diminuição de 40% na expressão do 

RNAm da leptina no TAB epididimal (PUERTA et al., 2002), enquanto que 

camundongos mantidos por 18 horas a 4°C ocasiona uma completa abolição da 

expressão do RNAm da leptina no TAB epididimal, e um subsequente retorno a uma 

temperatura de 24°C reestabelece a expressão gênica em apenas 2,5 horas 
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(TRAYHURN; DUNCAN; RAYNER, 1995). Camundongos tratados com CL 316.243 

(um agonista seletivo do receptor adrenérgico β-3) apresentam uma diminuição de 

58% na expressão do RNAm da leptina no TAB epididimal enquanto camundongos 

knockout para AR3β não apresentam nenhuma alteração na expressão da leptina ao 

tratamento com CL 316.243 (MANTZOROS et al., 1996). (BUYSE et al., 2001) 

A redução na concentração de leptina apresentada no TABR desnervado de 

ratos alimentados com a dieta controle (Tabela 21 e Gráfico 16) pode ser explicada 

pela remoção dos efeitos inibitórios que o sistema nervoso simpático desempenha 

na secreção de leptina no TAB. O tratamento de adipócitos 3T3-L1 com um análogo 

do AMPc por 8 horas reduz a secreção de leptina em mais de 50% do basal 

(TSUBAI et al., 2016), enquanto que adipócitos primários do tecido adiposo 

epididimal de ratos incubados com 200 nM de isoprenalina (agonista β-adrenérgico) 

durante 4 ou 24 horas apresentam em média uma redução de 50% da secreção de 

leptina no meio de incubação em todos os períodos avaliados (CONG et al., 2007). 

Adipócitos epididimais de ratos tratados com diversas concentrações de 

noradrenalina ou isoproterenol (dois β-agonistas não seletivos), dobutamina (β1-

seletivo), procaterol (β2-seletivo) ou CL-316.243 (β3-seletivo) inibem de forma 

concentração-dependente a secreção de leptina (CAMMISOTTO; BUKOWIECKI, 

2002). Dessa forma, se removemos a inervação simpática que controla 

negativamente a secreção, isso pode ter potencializado a secreção fazendo com 

que a concentração de leptina intracelular seja reduzida. 

No que se refere à adiponectina, nossos resultados mostram que a dieta 

cafeteria não induziu efeitos na expressão do RNAm desta adipocina no TABR 

(Tabela 20 e Gráfico 15), mas proporcionou redução na concentração de 

adiponectina no TABR inervado e desnervado (Tabela 22 e Gráfico 17). Células 

3T3-L1 incubadas com 1, 10 e 100 nM de insulina durante 24 horas não alteram a 

expressão da adiponectina em nenhuma das concentrações (PEREIRA; DRAZNIN, 

2005). Estudos prévios não demonstram alteração na expressão do RNAm da 

adiponectina no TABR e inguinal de ratos alimentados com dieta cafeteria por 15 

dias (RIBOT et al., 2008) ou no TAB epididimal com oferta de dieta cafeteria por 5 

semanas (PEREZ-MATUTE et al., 2007). Em camundongos tratados com dieta 

hiperlipídica por 4 semanas, a expressão do RNAm da adiponectina no TAB 

epididimal também não se altera (YODA et al., 2001). Em contrapartida, a oferta de 

dieta cafeteria por 15 dias, a ratos suscetíveis a obesidade, induz um aumento de 
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~110% na expressão do RNAm da adiponectina no TAB epididimal mesmo com os 

níveis de insulina se mantendo normais (PEREZ-ECHARRI et al., 2005). Embora 

seja descrito na literatura que a expressão desse gene se encontra reduzida em 

roedores obesos, é possível que a expressão varie durante o desenvolvimento da 

obesidade e que o declínio dessa expressão somente seja visível tardiamente (LI, J. 

et al., 2002).  

Da mesma forma para a leptina, a insulina também potencializa a secreção de 

adiponectina pelo tecido adiposo branco, o que pode induzir a uma redução da sua 

concentração intracelular. Células 3T3-L1 tratadas com 1, 10 e 100 nM de insulina 

por um tempo variando de 2 à 24 horas apresentam um aumento na secreção de 

adiponectina concentração-dependente quando comparadas às células sem 

tratamento com insulina (BLUMER et al., 2008;  PEREIRA; DRAZNIN, 2005;  

SCHERER et al., 1995). Essas mesmas células quando tratadas com 160nM de 

insulina e 10ng/mL de rapamicina por 2 horas, não apresentam efeito inibitório na 

secreção de adiponectina, sugerindo que o efeito estimulatório da insulina não é via 

mTOR, enquanto a co-incubação das células com insulina e inibidor de PI3K, abole 

completamente o efeito estimulatório para secreção (BLUMER et al., 2008;  BOGAN; 

LODISH, 1999;  PEREIRA; DRAZNIN, 2005). Inibidores de MAPK e da síntese 

proteica não bloqueiam os efeitos da insulina sobre a secreção de adiponectina por 

3T3-L1 durante 24 horas, sugerindo que a insulina estimula a secreção pela via PI3K 

através de vesículas pré-formadas contendo adiponectina (BLUMER et al., 2008;  

PEREIRA; DRAZNIN, 2005). Tal achado é confirmado pelo conteúdo intracelular, 

onde a co-incubação de insulina com ou sem inibidor de síntese proteica reduzem a 

adiponectina significativamente quando comparado a incubação somente com 

insulina (BLUMER et al., 2008;  PEREIRA; DRAZNIN, 2005). A insulina parece 

estimular a secreção de adiponectina por meio do aumento do tráfego de 

membranas através do sistema endossômico (XIE et al., 2008). Adipócitos isolados 

do tecido adiposo epididimal de ratos tratados com 20 nM de insulina por 2 horas 

aumentam a secreção de adiponectina em 50%, mas a adição de um inativador 

endossomal abole completamente o efeito da insulina (XIE et al., 2008). 

Diferentemente da adiponectina, a inativação endossômica não compromete a 

secreção de leptina estimulada por insulina, sugerindo que as duas adipocinas são 

secretadas pelos adipócitos por vias diferentes (XIE et al., 2008). 
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Nossos resultados mostraram que a desnervação induziu uma diminuição na 

expressão do RNAm da adiponectina em ambos tratamentos (dieta controle e 

cafeteria) no TABR, sugerindo a existência de um controle da expressão dependente 

do SNS. Os dados da literatura sobre esse controle da expressão são controversos, 

pois camundongos mantidos a 4°C durante 6 horas têm a expressão do RNAm da 

adiponectina aumentada em aproximadamente 45% no TAB epididimal (YODA et al., 

2001), enquanto que ratos mantidos por 18 horas a 6°C não apresentam alterações 

na expressão do RNAm da adiponectina no TAB epididimal (PUERTA et al., 2002). 

E mais contrariamente, foi demonstrado que a exposição de camundongos ao frio 

(4ºC) durante 24 horas reduz significativamente a expressão do RNAm da 

adiponectina no tecido adiposo subcutâneo, epididimal e mesentérico, mas não 

altera a expressão gênica da adiponectina no retroperitoneal (IMAI et al., 2006). Os 

autores explicam que as alterações metabólicas induzidas pela ativação do SNS 

diferem entre os depósitos de TAB e que a abundância do suprimento de nervos 

locais pode explicar os resultados diferentes. Além disso, o tônus simpático para os 

tecidos não é uniforme e pode variar para um mesmo tipo de tecido, como por 

exemplo o TAB (BARTNESS et al., 2014). Hamster mantidos por 16 horas a 5°C 

aumenta o tônus simpático no TAB inguinal, epididimal e retroperitoneal, mas não 

para o subcutâneo (BRITO, N. A. et al., 2008), enquanto que o jejum aumenta o 

tônus simpático no TAB inguinal e epididimal, mas não para retroperitoneal e 

subcutâneo (BRITO, N. A. et al., 2008). Ratos mantidos em jejum por 48 horas 

aumentam o tônus simpático no TAB retroperitoneal e epididimal, mas não para o 

TAMI (MIGLIORINI; GAROFALO; KETTELHUT, 1997), enquanto que a exposição 

aguda ao frio por 4 horas aumenta o tônus simpático para TAB retroperitoneal, 

epididimal e para o TAMI (GAROFALO et al., 1996).  

 Mesmo que tenha alterado a expressão, a desnervação simpática não foi 

capaz de causar alterações na concentração de adiponectina no TABR de ratos 

controle e cafeteria (Tabela 22 e Gráfico 17). Em adipócitos primários de ratos, a 

incubação com isoprenalina (200nM), um agonista adrenérgico, promove uma 

redução na secreção de adiponectina nos tempos de 4 ou 24 horas, mas a co-

incubação de isoprenalina com insulina (20nM) não altera a secreção em nenhum 

dos períodos citados (CONG et al., 2007), demonstrando que a insulina é capaz de 

bloquear o efeito adrenérgico. Isoprenalina co-incubada com insulina e um inibidor 

de PDE3B bloqueia o efeito restauratório da secreção promovido pela insulina 
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(CONG et al., 2007). Análogos do AMPc causam inibição concentração-dependente 

da secreção de adiponectina por adipócitos primários de ratos e fragmentos de 

adipócitos viscerais humanos (CONG et al., 2007;  DELPORTE et al., 2002). A 

incubação com AMPc promove mudanças qualitativas e quantitativas na secreção 

de adiponectina, pois diminui a quantidade total de adiponectina secretada por 

induzir uma depleção acentuada da proteína adiponectina tecidual no TAB 

(DELPORTE et al., 2002). Assim, se tratando dos animais alimentados com a dieta 

controle, o tônus simpático não está alto suficiente para promover um efeito inibitório 

na secreção ao ponto que possa ser alterado pela desnervação. E no tecido 

inervado dos animais tratados com a dieta cafeteria, mesmo com tônus simpático 

aumentado, os níveis elevados de insulina podem comprometer a sinalização 

adrenérgica no tecido via PDE3B, que levaria ao aumento da secreção da mesma 

forma pela insulina. O TABR desnervado do grupo cafeteria possivelmente já atingiu 

seu máximo de secreção, não sendo alterado pela desnervação semelhantemente 

ao que foi encontrado para a leptina. 

 

6.4 Concentrações séricas de leptina e adiponectina 

 

 Os resultados demonstram que a oferta de uma dieta padrão suplementada 

com itens palatáveis hipercalóricos (dieta cafeteria) promoveu aumento das 

concentrações séricas de leptina independente da desnervação cirúrgica do TABR 

ou TAMI (Tabela 23 e Gráfico 18). Este achado está de acordo com dados da 

literatura. Previamente, foi demonstrado que o tratamento de ratas Wistar com dieta 

cafeteria por 12 dias promove aumento da concentração sérica de leptina em 

aproximadamente 70% no estado alimentado, enquanto após um período de jejum 

de 12 horas a diferença entre os grupos é superior a 75% (CASTRO et al., 2015). 

Ratos tratados com dieta cafeteria por 6 ou 8 semanas apresentam um aumento de 

aproximadamente 100% nas concentrações séricas de leptina (LOPEZ et al., 2003;  

MACEDO et al., 2012). Em camundongos a elevação da leptina ocasionada pela 

dieta parece ser ainda mais pronunciada, pois o tratamento por 12 semanas com 

dieta cafeteria promove elevação superior a 400% na concentração de leptina sérica 

(HIGA et al., 2014).  

Como já descrito anteriormente, a insulina tem sido descrita como um 

hormônio que exerce grande influência nas concentrações séricas de leptina 
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(MARQUES-OLIVEIRA et al., 2018). A administração de uma única dose de insulina 

bovina (10UI) em camundongos promove aumento de 75% na concentração de 

leptina sérica após 4 horas (HARDIE; RAYNER; et al., 1996). Ratos diabéticos 

induzidos  por estreptozotocina, apresentam redução superior a 90% da 

concentração de leptina circulante quando comparado aos animais controles, 

enquanto que o tratamento com insulina restaura a leptina a valores normais 

(HAVEL et al., 1998). O tratamento de ratos diabéticos com insulina restaura a 

leptina sérica no 2º dia de tratamento e promove um aumento adicional de 100% no 

4º dia (SIVITZ et al., 1998) Uma única dose de insulina humana (2UI) a ratos 

diabéticos aumenta a leptina sérica em 600 e 250%, quando comparada aos animais 

não tratados e animais não diabéticos, respectivamente, logo após 6 horas da 

administração (PATEL et al., 1998). Considerando que a dieta cafeteria eleva a 

concentração de insulina sérica, este talvez seja um importante fator responsável 

pela hiperleptinemia. 

Apesar de não bloquear o aumento nas concentrações séricas de leptina, o 

procedimento de desnervação, seja no TAMI ou TABR, induz a reduções 

significativas das concentrações séricas de leptina seja nos ratos alimentados com a 

dieta controle ou cafeteria (Tabela 23 e Gráfico 18). Em adição, a desnervação do 

TAMI não afeta a concentração tecidual de leptina, embora no TABR a desnervação 

dos ratos alimentados com a dieta controle promove redução da concentração 

tecidual. A desnervação dos ratos alimentados com a dieta cafeteria não altera a 

concentração tecidual de leptina. Desta forma, não há uma correlação entre 

concentração tecidual de leptina e os seus valores séricos. 

 É possível que o tônus simpático para os demais tecidos adiposos tenha se 

alterado com a desnervação. Recentemente foi demonstrado que a desnervação 

simpática do TAMI de hamsters com 6-hidroxidopamina (6OHDA), uma neurotoxina 

seletiva para SNS, induz a aumento da estimulação simpática para o TAB inguinal 

durante exposição aguda ao frio quando comparado com hamsters intactos 

(NGUYEN, N. L. et al., 2017). O TAB inguinal desses animais apresentam turnover 

de noradrenalina aumentado, temperatura do tecido e expressão de UCP-1 

aumentada, além da formação de tecido adiposo bege (NGUYEN, N. L. et al., 2017). 

Os autores explicam que, em roedores intactos, o TAB inguinal apresenta uma 

resposta aumentada a estimulação simpática precoce (sendo necessário apenas 

cerca de 16 horas de exposição ao frio para que ocorra essas modificações) e que 
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outros tipos de TAB, como retroperitoneal e epididimal, necessitam de um pouco 

mais de tempo para que modificações sejam visíveis. Em camundongos, o processo 

de aquisição do fenótipo bege no TAB, caracterizado pelo aumento da expressão 

gênica e conteúdo proteico de UCP-1, ocorre aproximadamente 7 dias após a 

exposição contínua ao frio (XUE et al., 2005). Assim, é provável que o procedimento 

de desnervação cirúrgica de um determinado tecido adiposo em nosso estudo, 

culmine na modificação do tônus simpático para outros tecidos adiposos que 

resultaria em uma menor produção sistêmica, secreção, e consequentemente 

menores concentrações séricas de leptina circulante. Já a diferença vista nas 

concentrações séricas entre os animais que sofreram desnervação em diferentes 

tecidos, uma possível explicação seria o fato do tônus simpático não ser uniforme 

para todos tecidos adiposos (BRITO, M. N. et al., 2007;  BRITO, N. A. et al., 2008;  

NGUYEN, N. L. et al., 2014). Também é necessário considerar os efeitos da 

desnervação cirúrgica feita em nosso estudo, que remove ambas inervações 

(simpática e sensorial). Como já dito anteriormente, a desnervação simpática do 

TAMI de hamsters aumenta a estimulação simpática sobre o TAB inguinal 

(NGUYEN, N. L. et al., 2017), enquanto que a desnervação sensorial do TAB 

inguinal de hamsters reduz o tônus simpático para o TAB inguinal e TAMI, aumenta 

o tônus simpático para o TAB mesentérico, mas não modifica o tônus simpático para 

o TAB epididimal e retroperitoneal (NGUYEN, N. L. T. et al., 2018). Essas alterações 

provenientes de cada desnervação em específico podem se somar em nosso 

trabalho, uma vez que ambas inervações foram removidas. Não existem trabalhos 

na literatura avaliando os efeitos da desnervação sensorial ou simpática do TABR 

sobre o tônus simpático para outros depósitos. 

 A concentração sérica de adiponectina bem como seu RNAm é inversamente 

relacionada com a obesidade (KRAMER et al., 2018;  PEREZ-ECHARRI et al., 

2005). Em ratos alimentados com dieta cafeteria por 6 semanas a concentração de 

adiponectina é 40% menor comparado a animais alimentados com dieta padrão 

(NAVARRO et al., 2016). Mas em ratos alimentados com apenas uma semana de 

dieta cafeteria, ocorre um aumento de 300% na expressão gênica dessa adipocina 

no TAB epididimal (LI, J. et al., 2002). Os autores apontam que a expressão bem 

como a concentração sérica sofra variações durante o desenvolvimento da 

obesidade, se mostrando elevada no início mas reduzindo com o progresso da 

obesidade. É possível que essa variação ocorra em função das concentrações de 
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insulina, da sensibilidade a insulina e de um quadro inflamatório mediado pelas 

citocinas pró-inflamatórias (SHEHZAD et al., 2012). Por exemplo, em humanos 

eutróficos o clamp hiperinsulinêmico-euglicêmico eleva de forma dose dependente 

as concentrações séricas de adiponectina, mas os mesmos resultados não são visto 

em humanos obesos (HAJRI et al., 2011). A expansão do tecido adiposo decorrente 

do desenvolvimento da obesidade promove uma diminuição da disponibilidade de 

oxigênio para os adipócitos, expondo essas células à hipóxia, que 

consequentemente resulta na ativação do fator induzido por hipóxia-1α (HIF-1α), 

ativa transcrição de genes relacionados com apoptose e de citocinas pró-

inflamatórias como interleucina-1β (IL-1β) e TNF-α, que juntamente com o aumento 

da liberação de ácidos graxos do tecido adiposo promovem resistência insulínica 

(GONZALEZ; GARRIE; TURNER, 2018). Adicionalmente, so estimulação do TNF-α, 

os adipócitos secretam a proteína quimioatrativa de monócitos-1 (MCP-1), que induz 

a ativação e infiltração de macrófagos no tecido, aos quais também secretam TNF-α, 

IL-1β, IL-6 e MCP-1 aumentando a resistência insulínica e consequentemente 

reduzindo a secreção de adiponectina (GONZALEZ et al., 2018). A diminuição da 

concentração sérica de adiponectina é negativamente correlacionada com 

marcadores de inflamação subclínica crônica na obesidade (ENGIN, 2017). O TNF-α 

por exemplo, pode inibir indiretamente a produção de adiponectina por reprimir a 

transcrição de ativadores da região promotora do gene da adiponectina como PPAR-

γ (ZHANG, B. et al., 1996) ou diretamente por inibição da transcrição do RNAm da 

adiponectina via c-JUN N-Terminal Kinase (KIM, K. Y. et al., 2005). A IL-6 que é 

outra citocina pró-inflamatória também elevada com a obesidade, suprime a 

expressão gênica da adiponectina pela via p44/42 MAP Kinase (FASSHAUER et al., 

2003). A interleucina-18 (IL-18) também regula negativamente a transcrição da 

adiponectina por uma via dependente de ERK1/2 (CHANDRASEKAR et al., 2008). 

Dessa forma, com elevadas concentrações de insulina e um baixo estado 

inflamatório sistêmico, a adiponectina é amplamente produzida e secretada, mas 

com o aumento do quadro inflamatório e resistência insulínica, ocorre redução da 

concentração sérica de adiponectina. Os ratos alimentados com a cafeteria 

apresentam aumento na concentração sérica de insulina acompanhado por 

normoglicemia, redução na gliconeogênese hepática e aumento na glicólise hepática 

e na captação de glicose pelos tecidos adiposos branco (retroperitoneal e 
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epididimal) e marrom (CHAVES et al., 2006;  CHAVES et al., 2008;  MARTINS-

SANTOS; MIGLIORINI, 2008). 

Semelhante à leptina, as modificações do tônus simpático entre os tecidos 

adiposos decorrente dos procedimentos de desnervação cirúrgica possivelmente 

são responsáveis pelas diferenças encontradas nas concentrações séricas de 

adiponectina. 

 

6.5 Modelo proposto 

 

Os nossos achados dos efeitos da dieta cafeteria e da desnervação cirúrgica 

dos TABR e TAMI na produção de leptina estão sumarizados na Figura 6. A 

numeração apresentada a seguir são referentes a numeração da Figura 6. 

A oferta de uma dieta do tipo cafeteria a ratos Wistar jovens promove 

elevação da concentração sérica de leptina (1). Nossos dados sugerem que este 

efeito parece ser decorrente de uma maior secreção desta adipocina pelo TAB (2), 

visto que mecanismos hormonais aumentam a expressão do seu RNAm (3) e 

reduzem a sua concentração tecidual (4), sem afetar os mesmos parâmetros no 

TAM (5). Embora, o aumento da atividade simpática para o TAMI, induzido pela 

dieta cafeteria, não tenha sido suficiente para afetar a expressão do RNAm da 

leptina (5), nossos dados claramente demonstram que este gene sofre uma 

regulação neural, pois a desnervação do TAMI de ambos os grupos experimentais 

aumenta sua expressão (6) e (7). Este efeito não é acompanhado por alterações na 

concentração tecidual de leptina (8). Apenas nos ratos alimentados com a dieta 

controle a desnervação do TABR demonstrou que a atividade simpática regula a 

concentração de leptina (9). Considerando que este efeito ocorreu sem alteração na 

expressão gênica (10), podemos sugerir que a desnervação cirúrgica estimula a 

secreção de leptina pelo TAB (11). Dados da literatura tem demonstrado que a 

atividade simpática inibe a secreção de leptina pelo TAB. Interessantemente, o 

procedimento de desnervação cirúrgica do TABR ou TAMI induz uma redução na 

concentração sérica de leptina (12), o que pode ser decorrente de um aumento no 

tônus simpático para outros depósitos de tecido adiposo (13) induzido pela 

desnervação cirúrgica local. 
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Figura 6 – Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação cirúrgica do tecido adiposo 

branco retroperitoneal (TABR) e tecido adiposo marrom interescapular (TAMI) de 

ratos Wistar jovens na produção de leptina. 
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Os achados dos efeitos da dieta cafeteria e da desnervação cirúrgica dos 

TABR e TAMI na produção de adiponectina estão sumarizados na Figura 7. A 

numeração apresentada a seguir são referentes a numeração da Figura 7. 

A oferta da dieta cafeteria a ratos Wistar jovens promove elevação da 

concentração sérica de adiponectina (1). Nossos dados sugerem que este efeito é 

decorrente de uma maior secreção desta adipocina pelo TAB (2), visto que 

mecanismos hormonais reduzem a sua concentração tecidual (3) sem alterar a 

expressão do RNAm (4). No TAMI a dieta cafeteria promove aumento da expressão 

gênica (5) sem alterar a concentração tecidual (6), assim a secreção parece não 

estar alterada. Embora o aumento da atividade simpática para o TABR, induzido 

pela dieta cafeteria, não tenha sido suficiente para afetar a expressão do RNAm da 

adiponectina (4), nossos dados claramente demonstram que este gene sofre uma 

regulação neural, pois a desnervação do TABR de ambos os grupos experimentais 

reduz sua expressão (7). Este efeito não é acompanhado por alterações na 

concentração tecidual de adiponectina (8). Por outro lado, o aumento da atividade 

simpática para o TAMI, induzido pela dieta cafeteria, induz um aumento na 

expressão gênica da adiponectina no TAMI (5), sem afetar a concentração tecidual 

desta adipocina (6). A desnervação cirúrgica do TAMI bloqueia o aumento na 

expressão do RNAm da adiponectina em ratos alimentados com a dieta cafeteria (9) 

e reduz a concentração tecidual em ambos os grupos (10), demonstrando que a 

concentração desta adipocina sofre uma regulação neural, um evento que pode 

estar relacionado ao aumento da secreção (11). A falta de efeito da desnervação 

cirúrgica do TAMI de ratos alimentados com a dieta controle na expressão gênica da 

adiponectina (12) sugere que este adipocina não é regulada exclusivamente por 

mecanismos neurais. Dados da literatura têm demonstrado que a atividade 

simpática inibe a secreção de adiponectina pelo TAB. Somente no TABR, o 

procedimento de desnervação cirúrgica induz uma redução na concentração sérica 

de adiponectina (13), o que pode ser decorrente de um aumento no tônus simpático 

para outros depósitos de tecido adiposo (14) induzido pela desnervação cirúrgica 

local do TABR. 
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Figura 7 – Efeitos da dieta cafeteria e da desnervação cirúrgica do tecido adiposo 

branco retroperitoneal (TABR) e tecido adiposo marrom interescapular (TAMI) de 

ratos Wistar jovens na produção de adiponectina. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Nossos achados claramente demonstram que, em ratos alimentados com a 

dieta cafeteria, a produção de adiponectina no TAMI sofre regulação neural, 

enquanto a produção de leptina no TABR sofre regulação hormonal (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Regulação da expressão e concentração tecidual da leptina e 

adiponectina em ratos alimentados com a dieta cafeteria 

 Leptina Adiponectina 

Expressão TAM neural neural 

Concentração TAM sem predominância neural 

Expressão TAB hormonal neural 

Concentração TAB hormonal hormonal 

  

A dieta cafeteria aumenta a concentração de leptina e adiponectina, mas o 

seu efeito sobre a concentração de leptina sérica pode ser atenuado pela 

desnervação unilateral do TAMI ou TABR. Para a adiponectina, somente a 

desnervação do TABR de ratos alimentados com a dieta cafeteria reduz a 

concentração sérica quando comparado aos animais intactos (Tabela 25). 

 

Tabela 25 – Regulação da concentração sérica de leptina e adiponectina em ratos 

alimentados com a dieta cafeteria intactos e desnervados. 

 
Intactos* 

Desnervação** 

TAM 

Desnervação** 

TAB 

Leptina sérica aumenta reduz reduz 

Adiponectina sérica aumenta não se altera reduz 

*comparado aos ratos intactos alimentados com a dieta controle; **comparado aos 

ratos intactos alimentados com a cafeteria.  
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