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INTRODUÇÃO 

O consumo de dietas hiper lipídicas tem sido associado a alterações metabólicas, como a 

inflamação crônica de baixo grau (SHIVAPPA et al., 2017). A resposta inflamatória crônica é 

capaz de estabelecer alterações fisiológicas que comprometem a homeostase, como o 

aumento de secreção de citocinas pró-inflamatórias e infiltração de células imunes ativadas 

nos diferentes tecidos. (COX et al., 2015). O estado inflamatório crônico é capaz de atingir 

diferentes tecidos, dentre eles, o hipotálamo, que constitui uma importante região do Sistema 

Nervoso Central (SNC) relacionado com o controle do balanço energético (VELLOSO et al., 

2012). Recentemente, tem sido demostrado um processo importante de controle da expressão 

de citocinas através da via colinérgica-anti-inflamatória. Esta via envolve a liberação de 

acetilcolina (Ach), que ativa receptores colinérgicos nicotínicos e induz uma cascata de 

sinalização capaz de diminuir a produção de citocinas pro-inflamatórias (PAVLOV; 

TRACEY, 2012). Estudos recentes têm demonstrado a importância do α7nAChR na 

prevenção de danos metabólicos relacionados ao consumo de dieta hiper lipídica. (COSTA et 

al., 2020). 
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MÉTODOS 

Foram utilizados camundongos Mus musculus machos e fêmeas (n=10) previamente aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) Protocolo 5386-1/2019, sendo um grupo 

wildtype  e grupo knockout para o α7nAChR. Os animais foram mantidos no biotério até 

completarem 6 semanas de idade. Posteriormente, ambos os grupos foram à dieta hiperlipídica 

(45%) durante 4 semanas. Os camundongos foram colocados no equipamento de respirometria 

Oxymax© para coleta de dados de gasto energético expresso em RER (VO2/CO2), heat 

(kcal/min/peso), mobilidade e comportamento alimentar (ingestão alimentar em g/peso 

corporal e tempo se alimentando) por 24 horas. Foram realizados os testes de tolerância à 

glicose (GTT) e testes de tolerância à insulina (ITT). Por fim, foram analisados a expressão 

gênica para IL-1b, IL6, TNF-alfa e IL-10 por RT-qPCR. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

Figura 1. Ganho de peso corporal, peso acumulado e adiposidade em camundongos machos. Grupos wildtype (WT) e 

knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta controle (ND) ou dieta hiperlipídica (HFD) por 4 semanas A) Ganho de peso 

semanal (n=7-8/grupo) B) Ganho de peso acumulado (peso final – peso inicial) (n=7-8/grupo) C) Tecido adiposo epididimal 

(n=6-8/grupo) D) Tecido adiposo retroperitoneal (n=6-8/grupo) E) Tecido adiposo marrom (n=5-6/grupo).  

Figura 2. Ganho de peso corporal, peso acumulado e adiposidade em camundongos fêmeas. Grupos wildtype (WT) e 

knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta controle (ND) ou dieta hiperlipídica (HFD) por 4 semanas A) Ganho de peso 

semanal (n=6-8/grupo) B) Ganho de peso acumulado (peso final – peso inicial) (n=6-8/grupo) C) Tecido adiposo gonadal 

(n=6-7/grupo) D) Tecido adiposo retroperitoneal (n=5-7/grupo) E) Tecido adiposo marrom (n=5-6/grupo). 

Os machos Chrna7-/- expostos à HFD apresentaram maior ganho de peso quando 

comparados com os grupos WT + HFD e Chrna7-/- + HFD. O ganho de peso acumulado 

reforça esse resultado. Também apresentam maior adiposidade (devido a maior g/100g de 

peso corporal de tecido adiposo epididimal e retroperitoneal) quando comparados com os 

demais grupos. Os grupos das fêmeas não apresentaram diferenças significativas no ganho de 

peso. Na adiposidade, os grupos expostos à dieta apresentaram maior tecido adiposo 

retroperitoneal quando comparado com os grupos expostos à dieta controle. 

  

Figura 3. Ingestão alimentar camundongos machos. Grupos wildtype (WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta 

hiperlipídica (HFD) por 4 semanas. Dados extraídos de 24 horas, sendo que 1h12h representa o ciclo claro (06:00-18:00) e 

12h-24h representa o ciclo escuro (18:00-06:00) A) Curva de ingestão alimentar (g/h) B) Média ingestão (g)/hora/ciclo claro 

e escuro C) Ingestão total (g/24 horas) D) Média do gasto energético por ciclo claro e escuro. (n=6-7/grupo) 

Figura 4. Ingestão alimentar camundongos fêmeas. Grupos wildtype (WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta 

hiperlipídica (HFD) por 4 semanas. Dados extraídos de 24 horas, sendo que 1h12h representa o ciclo claro (06:00-18:00) e 

12h-24h representa o ciclo escuro (18:00-06:00) A) Curva de ingestão alimentar (g/h) B) Média ingestão (g)/hora/ciclo claro 

e escuro C) Ingestão total (g/24 horas) D) Média do gasto energético por ciclo claro e escuro. (n=6-7/grupo).  



Os machos Chrna7-/- expostos à HFD apresentaram maior ingestão alimentar no ciclo claro 

quando comparado com o controle. As fêmeas Chrna7 -/- expostas à HFD apresentaram 

maior ingestão alimentar no ciclo claro e escuro quando comparado com o controle. 

 

 

Figura 5. Locomoção (quebra de feixes/hora) e gasto de energia (kcal/hora) de camundongos machos. Grupos wildtype 

(WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta hiperlipídica (HFD) por 4 semanas. Dados extraídos de 24 horas, sendo que 

1h-12h representa o ciclo claro (06:00-18:00) e 12h24h representa o ciclo escuro (18:00-06:00) A) Curva de quebra de feixes 

não repetidos (X+Y) B) Média de quebra de feixes por ciclo claro e escuro C) Curva de gasto energético (heat) D) Média do 

gasto energético por ciclo claro e escuro. (n=6-7/grupo). 

Figura 6. Locomoção (quebra de feixes/hora) e gasto de energia (kcal/hora) de camundongos fêmeas. Grupos wildtype 

(WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta hiperlipídica (HFD) por 4 semanas. Dados extraídos de 24 horas, sendo que 

1h-12h representa o ciclo claro (06:00-18:00) e 12h24h representa o ciclo escuro (18:00-06:00) A) Curva de quebra de feixes 

não repetidos (X+Y) B) Média de quebra de feixes por ciclo claro e escuro C) Curva de gasto energético (heat) D) Média do 

gasto energético por ciclo claro e escuro. (n=6-7/grupo).  

Os grupos dos machos não apresentaram diferenças significativas nos dados de locomoção. 

As fêmeas Chrna7 -/- expostas à HFD apresentaram maior locomoção no ciclo escuro quando 

comparadas com o controle. 

 

Figura 7. Teste de tolerância à glicose (GTT), teste de tolerância a insulina (ITT) e glicemia de jejum em 

camundongos machos. Grupos wildtype (WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta controle (ND) ou dieta 

hiperlipídica (HFD) por 4 semanas A) Curva de resposta periférica à glicose B) Área sob a curva (AUC) C) Glicemia de 

jejum (mg/dL) D) Curva de resposta periférica à insulina E) Área sob a curva (AUC) F) Taxa e decaimento da glicemia após 

estímulo com insulina (%/min). (n=5/grupo em todas as análises apresentadas) 

Figura 8. Teste de tolerância à glicose (GTT), teste de tolerância a insulina (ITT) e glicemia de jejum em 

camundongos fêmeas. Grupos wildtype (WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta controle (ND) ou dieta 

hiperlipídica (HFD) por 4 semanas A) Curva de resposta periférica à glicose B) Área sob a curva (AUC) C) Glicemia de 



jejum (mg/dL) D) Curva de resposta periférica à insulina E) Área sob a curva (AUC) F) Taxa e decaimento da glicemia após 

estímulo com insulina (%/min). (n=5/grupo em todas as análises apresentadas).  

Os machos Chrna7-/- expostos à HFD apresentaram maior área sob a curva no teste de GTT e 

maior glicemia de jejum quando comparado com os outros grupos. Em kITT os grupos 

expostos à HFD apresentaram uma maior taxa. As fêmeas Chrna7 -/- expostas à HFD 

apresentaram maior área sob a curva quando comparadas com o grupo WT+ HFD. Os grupos 

expostos à HFD apresentaram maior glicemia de jejum quando comparados com os grupos 

controle. Em kITT as fêmeas Chrna7 -/- expostas à HFD apresentaram maior área sob curva 

quando comparadas com as Chrna7 -/- + ND. 

 

Figura 9. Expressão gênica de citocinas e quimiocinas no hipotálamo de camundongos machos e fêmeas. Fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6), interleucina-10 (IL-10) e fractalquina 

(CX3CL1) dos grupos wildtype (WT) e knockout (Chrna7-/-) submetidos a dieta hiperlipídica (HFD) por 4 semanas A) 

Expressão de gênica de citocinas e quimiocinas em camundongos machos (n=5-6/grupo) B) Expressão de gênica de 

citocinas e quimiocinas em camundongos fêmeas (n=5-6/grupo).  

Os machos Chrna7-/- expostos à HFD apresentaram maior expressão gênica em TNF-alfa, 

IL1-beta e IL-6 quando comparados com o exposto à ND. Os grupos das fêmeas não 

apresentaram diferença significativa. 

CONCLUSÃO 

Camundongos machos Chrna7-/- estão mais susceptíveis a prejuízos metabólicos relacionados 

ao consumo de HFD, como o aumento do peso, adiposidade, hiperfagia e gasto energético, 

alterações no metabolismo glicídico e uma maior expressão gênica de citocinas inflamatórias. 

Em camundongos fêmeas Chrna7-/- expostas a HFD não foram observadas alterações na 

maioria dos parâmetros, sugerindo que exista dimorfismo sexual nos efeitos da deleção do 

receptor. 
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