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Perspectivas: Como complemento, serão 
realizados um SiRNA; novos experimentos; 
dosagem sérica de insulina e adiponectina ; e 
investigação do papel da CDK5 na obesidade 
genética (db/db e ob/ob).  

 

Resultados 

Conclusões: Os resultados demonstraram que a expressão da CDK5 está 
aumentada na dieta hiperlipídica e o tratamento com roscovitine reduz esta 
expressão.  
O tratamento com roscovitine, por 9 dias (via intraperitoneal) reduziu o peso 
corpóreo e a adiposidade dos animais obesos. Além disso, o tratamento com 
roscovitine aumentou a fosforilação da AKT e da FOXO1 em resposta à 
insulina no tecido adiposo, sugerindo uma melhora da sensibilidade à insulina, 
neste tecido. 

. 

Legenda: * p valor<0.05 
(Hiperlipídico salina vs 
Hiperlipídico roscovitine); 
** p valor<0.05 
(Hiperlipídico salina vs 
Hiperlipídico roscovitine); 
CTL: controle (dieta 
padrão); 
HF: experimental(dieta 
hiperlipídica) 

Introdução: A insulina age em vários tecidos incluindo tecido adiposo. Em estados de obesidade e diabetes tipo 2 (DM2), 
ocorre o desenvolvimento de inflamação crônica sub-clínica com aumento da liberação de citocinas inflamatórias e 
ativação de serinas quinases, as quais aumentam a fosforilação do IRS1 e 2 em resíduos serina, induzindo resistência à 
insulina. Ainda não foi estudado se a ativação da CDK5, uma serina quinase da família das ciclinas, pode modular a via de 
sinalização da insulina no tecido adiposo de animais obesos. 
 
Objetivos: a) Investigar se a CDK5 participa dos 
mecanismos moleculares de resistência à insulina 
na obesidade induzida por dieta hiperlipídica 
(DIO); b) Investigar se a inibição da CDK5 reverte 
à sensibilidade à insulina tanto no animal inteiro 
como também no tecido adiposo de animais com 
DIO 

Metodologia: camundongos C57BL/6 machos receberam dieta 
hiperlipídica por 2 meses, foram submetidos a ITT, GTT e 
tratamento com roscovitine por 9 dias (300ul injetados IP) e tiveram 
seus tecidos adiposos epididimal, mesentérico e retroperitoneal 
extraídos. A partir do extrato total de proteínas do tecido adiposo 
epididimal, realizaram-se imunoprecipitação e immunoblotting.  

 


	Slide Number 1

