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INTRODUÇÃO 

 A obesidade é uma doença de proporções epidêmicas e cuja incidência na população mundial 

tende a aumentar nos próximos anos. A doença está associada a uma série de comorbidades, como 

Diabetes Mellitus do Tipo 2, doenças cardiovasculares, derrames, Alzheimer e até alguns tipos de 

câncer1,2. Como resultado, diversos índices de mortalidade apresentam relações diretas ou indiretas 

com a obesidade3. 

 A obesidade se instaura quando a ingesta energética é maior do que o gasto, sendo, assim, 

caracterizada por um acúmulo anormal de adiposidade1. O desbalanço energético associado à 

obesidade prejudica o metabolismo e a maturação de adipócitos, o que por sua vez, contribui para altas 

taxas de glicose e lipídios circulantes na corrente sanguínea4. Consequentemente, desenvolvem-se a 

intolerância à glicose e a resistência à insulina, além de um estado generalizado de inflamação de baixo 

grau5. Recentemente, descobriu-se que a obesidade é caracterizada também por uma expressão 

diferencial de múltiplos microRNAs os quais prejudicam o funcionamento correto de adipócitos4,6-12. 

 O exercício físico é uma estratégia primordial no combate à obesidade, pois estimula o gasto 

energético1. Além disso, dentre os múltiplos benefícios, a realização de atividades físicas também 

promove o browning do tecido adiposo branco, processo que pode ser explorado para a mitigação das 

disfunções metabólicas atreladas à obesidade13. O browning é caracterizado pela aquisição de um perfil 

metabólico semelhante ao do tecido adiposo marrom (BAT) por parte do tecido adiposo branco (WAT). 

Com isso, o WAT passa a expressar com maior intensidade genes e proteínas associados à 

termogênese14, possibilitando um aumento no dispêndio energético e controle desse desbalanço 

energético. 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 Este projeto teve como objetivo avaliar como o treinamento físico na modalidade endurance 

influencia os processos de browning e adipogênese. Para isso, foram avaliadas a expressão proteica 
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e/ou gênica de marcadores específicos no tecido adiposo branco inguinal de camundongos C57BL/6 

obesos. 

METODOLOGIA 

1) Criação de grupos 

Camundongos com 90 dias de idade foram separados em quatro grupos distintos: Controle (C), 

Controle Treinado (Tr), Alimentado com Dieta Hiperlipídica (H) e Alimentado com Dieta 

Hiperlipídica Treinado (HE). Os animais treinados foram submetidos a um programa de 

treinamento endurance por 16 semanas. O treinamento consistiu em corrida em esteira, sem 

choque a 70% de sua capacidade de esforço (VO2 máx.). Os animais começaram a correr em 

velocidade de 5cm/s e a cada minuto 3 cm eram acrescidos à velocidade, até que o animal 

entrasse em exaustão. O protocolo teve início com 10 minutos por dia e teve aumento gradual 

até 60 minutos por dia, 5 dias por semana. 

Para a validação dos grupos, foram feitos pesagem dos animais, de seus diferentes estoques de 

tecidos adiposos, ipGTT e ipITT. Para o ipGTT, os animais foram mantidos em jejum de 12 horas 

e a glicemia de jejum foi avaliada. Em seguida, realizou-se administração intraperitoneal de 

glicose. Os valores de glicemia foram verificados nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após 

a administração. Cinco dias após o ipGTT, realizou-se o ipITT. Para este experimento, os animais 

foram mantidos em jejum de 4 horas e a glicemia foi avaliada. Em seguida, administrou-se 

insulina regular humana via intraperitoneal. Os valores de glicemia foram verificados nos tempos 

3, 6, 9, 12, 15 e 18 minutos. 

 

2) Avaliação da expressão proteica 

Para a avaliação da expressão proteica, foi realizada a extração de proteínas do tecido adiposo 

branco inguinal dos grupos Controle (C), Obeso (HFD) e Obeso Treinado (HFD + E). As amostras 

obtidas foram quantificadas e posteriormente acrescidas de Tampão de Laemmli, para posterior 

corrida eletroforética e transferência em experimento de Western Blotting.  

As imagens foram capturadas em fotodocumentador (Amersham™ Imager 600, Life Sciences) e 

a intensidade e quantificação das bandas foram medidas por densitometria (ImageJ, Bethesda, 

USA), sendo os valores das bandas das proteínas de interesse normalizados pelos valores de 

densitometria do controle interno tubulina. 
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RESULTADOS 

1) Validação dos grupos experimentais 

Os animais do grupo controle (Ctl) apresentaram uma estabilidade no ganho de peso corporal. 

Os animais que receberam a dieta hiperlipídica treinados (HFD Tr) e não treinados (HFD) tiveram 

aumento de peso corporal, e esse aumento também foi observado quando comparado ao grupo 

controle (Ctl). O treinamento não foi capaz de impedir o ganho de peso dos animais. Entretanto, 

ao comparar os dois grupos que receberam dieta hiperlipídica, vê-se que o treinamento físico 

atenuou significativamente o ganho de peso nos animais do grupo de camundongos alimentados 

com dieta hiperlipídica e treinados (HFD Tr) quando comparados aos animais do grupo 

alimentados com dieta hiperlipídica não treinados (HFD). 

A partir da pesagem de diferentes depósitos de tecido adiposo, observou-se aumento de peso 

dos tecidos adiposos retroperitoneal, inguinal e perigonadal do grupo HFD em relação ao Ctl. Os 

animais do grupo HFD Tr apresentaram menor peso dos tecidos adiposo retroperitoneal e 

inguinal em comparação com os animais HFD. O treinamento não foi capaz de prevenir o ganho 

de peso do tecido adiposo perigonadal. 

A partir do teste de ipGTT observou-se intolerância à glicose no grupo HFD em comparação ao 

grupo Ctl. Também foi visto que animais que receberam dieta hiperlipídica e foram submetidos 

ao treinamento (HFD Tr) apresentaram maior tolerância à glicose do que os animais que 

receberam dieta hiperlipídica e não foram treinados (HFD). Já no teste de ipITT, foi observada 

resistência à insulina no grupo HFD em relação ao grupo Ctl. Além disso, camundongos treinados 

que receberam dieta hiperlipídica (HFD Tr) apresentaram maior sensibilidade à insulina que os 

camundongos não treinados que receberam dieta hiperlipídica (HFD). 

2) Avaliação da expressão proteica 

O treinamento não alterou o padrão de expressão proteico entre os grupos. As proteínas PGC-

1α, UCP1 e TFAM, associadas ao browning e à termogênese, não apresentaram diferenças 

significativas em sua expressão entre os grupos Controle (C), Alimentado com Dieta Hiperlipídica 

(HFD) e Alimentado com Dieta Hiperlipídica Treinado (HFD + E). A proteína KSRP, que controla 

a maturação de microRNAs, tampouco apresentou diferença significativa em sua expressão. 
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Figura 1. Bandas referentes às proteínas avaliadas. A primeira imagem de cada proteína contém o ladder, revelando que a 
proteína se encontra na altura esperada. A segunda imagem é a imagem utilizada para quantificação por densitometria. 
Expressão proteica de PGC1-α (A), UCP1 (B), TFAM (C) e KSRP (D) no tecido adiposo inguinal de camundongos dos grupos 
controle (Control), alimentado com dieta hiperlipídica (HFD) e alimentado com dieta hiperlipídica treinado (HFD + E). As barras 
representam a média ± EPM. Não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Two-way ANOVA seguida pelo 
pós-teste de Bonferroni. P > 0,05, n = 6. 
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CONCLUSÃO 

 Nossos dados indicam que o programa de exercício físico avaliado exerceu papel relevante sobre 

a melhora da homeostase glicêmica dos camundongos obesos, porém mais estudos são necessários 

para validar o papel dos microRNAs alvos e seus mecanismos sobre o tecido adiposo. 
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