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Introdução 

 A síndrome metabólica (SM) é caracterizada como um transtorno complexo representado por um conjunto de 

fatores de risco cardiovasculares relacionados à deposição central de gordura e à resistência à ação da insulina [1]. O 

Sistema Renina-Angiotensina (SRA) é caracterizado como uma cascata hormonal envolvida no desenvolvimento de 

doenças metabólicas e cardiovasculares [2,3]. Estudos demonstram que camundongos com deficiência do receptor 

MAS, receptor de angiotensina-(1-7), apresentaram alterações nos perfis glicêmicos e lipídicos, no entanto, animais com 

um aumento das taxas de angiotensina-(1-7) relataram melhoras em seus parâmetros metabólicos [4,5,6]. 

Estudos realizados nos últimos anos mostraram que vários componentes do Sistema Renina Angiotensina (SRA) 

foram descritos no tecido adiposo [7] e o SRA modula de forma importante o metabolismo e a função endócrina nesse 

tecido [8]. 

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da Angiotensina no processo de 

envelhecimento e a associação com parâmetros morfológicos celulares e teciduais em camundongos submetidos à dieta 

hiperlipídica. 

 

 

Material e métodos 

Para a realização dos experimentos in vivo, foram utilizados camundongos machos da linhagem Swiss (n=24), com 

idade de quatro semanas provenientes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG - Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil). Após um período de sete dias de adaptação, os animais foram divididos aleatoriamente em quatro 

grupos (n= 6 cada): Dieta Padrão + Ciclodextrina (G1), Dieta Hiperlipídica + Ciclodextrina (G2), Dieta Padrão + Ang-

(1-7) (G3), Dieta Hiperlipídica + Ang-(1-7) (G4). Os grupos experimentais (G1 e G2) tiveram adicionado a dieta 

45µg/kg do Composto de Inclusão (Ciclodextrina) e os grupos (G3 e G4) tiveram adicionadas 30µg/kg de Angiotensina-

(1-7).  

Os animais foram mantidos em ambiente com ciclos de luminosidade de 12 horas (7:00 às 19:00 h) com temperatura 

de 22 ± 2,0 ºC e acesso à alimentação e água ad libitum mantidos em tratamento durante 110 semanas. 
Para determinação do peso corporal os animais foram pesados diariamente. O consumo alimentar também foi 

mensurado durante todo o tratamento. Para avaliação do perfil glicêmico dos animais foram realizados testes de 

sensibilidade insulínica e tolerância à glicose.  O teste de sensibilidade insulínica através da aplicação intraperitoneal de 

0,75U de insulina/kg de peso corporal, seguida pela mensuração da glicose sanguínea nos tempos 0,15, 30 e 60 minutos 

decorridos da aplicação. O teste de tolerância à glicose foi conduzido com a aplicação intraperitoneal de 2g de 

glicose/kg de peso corporal e seguida com a medida da glicose sanguínea nos tempos 0, 15, 30, 60 e 120 minutos 

decorridos da aplicação. Para todos os animais ao término do tratamento, houve a coleta de sangue após jejum de 10 a 

12 horas, sendo as amostras coletadas por decapitação em guilhotina. 

  Todos os dados foram transferidos para o software GraphPad Prism (versão 5.0®, San Diego, EUA) e submetidos a 

ensaios específicos com uma estatística de confiança de 95% (p <0,005). Os dados são expressos como média ± SEM. O 

significado estatístico das diferenças nos valores médios entre os grupos de camundongos foram avaliados por one-way 

ANOVA (teste de tolerância à glicose e da sensibilidade à insulina). 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados apontam para uma significativa associação entre os grupos HFD+HBPCD vs. ST+ANG (1-7) no teste 

de sensibilidade a insulina (Figura 1A). No grupo HFD+HPBCD foi observado um aumento significativo da glicemia de 

jejum se comparado cm o grupo ST+ANG (1-7), demonstrando assim o efeito da Angiotensina (1-7) sobre o 

metabolismo glicídico dos animais da dieta padrão (ST). Os outros resultados, mesmo não apresentando associação 

significativa, são possíveis observar que ao se comparar o grupo da HFD+HBPCD aos outros dois grupos do trabalho o 
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ST+HPBCD e o HFD+ANG (1-7), esse grupo apresentou uma menor sensibilidade a insulina como observado no 

gráfico, uma vez que o grupo tratado com a mesma dieta o HFD+ANG (1-7) não apresentou resultados muito longínquo 

se comparados ao HFD+HBPCD, entretanto seus resultados foram melhores. No teste de tolerância a glicose houve 

associação estatisticamente significativa entre ST+HBPCD vs HFD+HBPCD, ST+HBPCD vs HFD+ ANG (1-7), 

ST+ANG (1-7) vs HFD+HBPCD, ST+ANG (1-7) vs HFD+ ANG (1-7) (Figura 1A e1B). 

Estudos têm mostrado que o aumento dos níveis plasmáticos de ANG (1-7), em camundongos transgênicos, que 

possuem uma elevação crônica de ANG (1-7) no plasma, induzia uma melhora na sensibilidade insulínica. Os estudos 

também descrevem um aumento da tolerância a glicose, o que foi encontrado no trabalho (Figura 1B) onde os animais 

do grupo HFD+ANG (1-7) quando comparados com o HFD+HPBCD apresentaram resultados melhores [3-6].   

 

 

Conclusão 

O presente estudo poderá fornecer informações para subsidiar novas pesquisas, uma vez que os efeitos benéficos da 

ANG (1-7) são bem descritos na literatura, e sua utilização no tratamento da obesidade e de outras comorbidades 

associadas à síndrome metabólica, sendo assim mais um recurso de tratamento no arsenal farmacológico atual. 
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     Figura 1. Perfil glicêmico.  A: Teste de sensibilidade a insulina. B: Teste de tolerância a insulina.  

 


