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Olhem,

... As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente 
lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do 

essencial. Não perguntam nunca: Qual é o som da sua voz? 
Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona 

borboletas? Mas perguntam: Quantos irmãos tem ele? Quanto 
pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas 

julgam conhecê-lo. ...

 (ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, O Pequeno Príncipe)

o pequeno príncipe entrou em minha vida há poucos dias atrás. Pensei ser

um absurdo não o ter conhecido antes. Logo, entendi que não podia ser diferente. 

Alguns valores só aparecem com as experiências vividas! Percebo que os títulos vão 

se somando em minha existência; pouco a pouco, constroem uma atmosfera de 

conquistas. Um dia, se eles pretenderem dizer sobre a minha história, entenderei! 

No caso de eu não ser consultado, gostaria de relatar minhas memórias sobre os

títulos que realmente conquistei. 

Nasci no dia 23 de dezembro de 1978, fruto da união de Evanir e Margarida; 

respectivamente, filhos da família Nascimento e Apolônio. Sou o irmão mais velho de 

Ivan e Daniel. Crescemos na cidade de Jaú, estado de São Paulo, onde vivemos 

toda a infância e adolescência. Nestes anos fomos bombardeados de alegria e 

dedicação. Papai e mamãe foram extramente presentes em nossa formação. Não 

me lembro de uma pescaria, na qual, um de nós estava ausente. Recordo de cada 

abraço emocionado, por alguma comemoração ou, simplesmente, pelo ato da

adoração. Não me esqueço de cada fala educativa. Você tem que tirar A; só estuda! 

Seja exemplo! Se chegar em casa, com coisa dos outros, vai apanhar e terá que 

devolver chorando! Se souber que desrespeitou a professora, apanha! A

importancância destes anos ainda estava por vir.



3

No início dos meus vinte anos, mudei para Marília/SP. “Como vamos pagar a 

mensalidade da universidade”. Os anos de universidade mostraram uma

necessidade básica, lutar! Entendi que as vitórias são mais partilha do que

egocentrismo; minhas conquistas fazem parte de um processo que data do suor 

derramado de cada antepassado. Aprendi que meus pais tinham mais suor para 

derramar do que eu podia imaginar. Meus irmãos lutavam mais do que eu conseguia 

perceber. Não importaria quão árdua fosse a batalha, nós estaríamos lá. Estes anos 

contruiram o sacrário da minha fantástica família. Nesta etapa aprendi também que 

pequenos atos edificam grandes amizades. Senti que amigos são familiares que nos 

são permitidos encontrar. Sob este prisma, encontrei uma família inteira: a família 

Sacchetin.

No ano de 2003, um novo destino: Botucatu/SP. A pós-graduação era o novo 

caminho! Importantes acontecimentos marcam esta época. Percorri trechos de

construção, mas outros de tamanha confusão. Senti que há um mundo paralelo que 

precisamos controlar; caso contrário, nós seremos controlados. Há mais influências 

sobre nós do que se pode imaginar. Aprendi também que perder grandes pessoas 

não são perdas importantes. As pessoas não deixam nossas vidas pelo simples fato 

de não estar. Amor é uma dádiva que não precisa da eternidade para se consagrar. 

Entendi que algumas vezes não basta apenas desejar; é necessário certo grau de 

aprimoramento e compreensão para amar. Relações de raro valor costumam

acontencer em um tempo diferente daqueles por nós determinados. Nestes anos,

encontrei minha esposa amada. Entendi que o resto da minha vida havia começado. 

Renata escreveu meus novos propósitos. Conduziu minha existência a um mundo 

muito maior. Cheio de liberdade. Repleto de alegria. Lutarei cada dia para ser

presenteado com a grande dádiva de continuar ao seu lado! Neste tempo, ganhei 
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uma maravilhosa família: Dener, Lourdinha, Gustavo e Roberta. Percebi que nem 

sempre é preciso muito tempo para se apaixonar. Algumas relações já nascem 

consagradas. O fato do encontro se consagra como o tempo de amar. 

Por fim, estamos em 2010. Outro momento está preste a se encerrar.

Novamente, meus títulos poderão ser totalizados. O que seria uma grande

conquista, se tranforma apenas em um momento. Compreendi que as conquistas 

são efêmeras; não ultrapassam um instante. Percebi que a luta é uma simples 

obrigação daqueles que desejam a mudança. Os títulos desta batalha não são

verdadeiras conquistas; são apenas posições. Elas não dirão quem sou. Quando 

julgarem me conhecer, dirão sobre os títulos que realmente conquistei. Estes sim, 

amei! Eles dirão quem sou e direcionarão para onde vou.

Dedico este trabalho as pessoas que me conduziram aos títulos de: filho, 

irmão, amigo, genro, cunhado e esposo.

Não há como conhecer alguém sem olhar de quem e le é! 
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Muito obrigado,

Prof. Antonio Carlos Cicogna! Nestes anos, tenho recebido inúmeros
ensinamentos com a sua presença. Na óptica que julgo mais importante, sua
imagem é intocável. Seus votos de honestidade e integridade pintam uma obra de 
reconhecido valor no coração dos que desejam uma melhor sociedade. 

Profa. Ana Lúcia dos Anjos! Julgo sua atitude um grande exemplo de 
liberdade. Abrir as portas do Nutrition and Cancer Biology – HNRCA foi um gesto de 
enlevação, livre de trejeitos mundanos sem evolução. Renata e Eu agradeços
imensamente! Tentaremos construir belos atos que possam materializar nosso
agradecimento.

André e Ana Paula! Estes anos poderiam apenas confirmar-se como um 
simples processo de pós-graduação. Felizmente, o processo passou por estradas de 
amizade e relacionamento, construindo grandes momentos e relações. 

Prof. Xiang-Dong Wang! Some little acts demonstrate great people. Thank 
you for the opportunity.

Prof. Connie Hu! You are the best. You made the days be better. 

Eternamente grato!
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Muito obrigado,

Luciane, Juliana, Bode, Thaísa, Valdir, Cidinha, Camila, Bié, Déber, Pedro
Henrique, Paulo Eduardo, Vô Chico, Vó Maria, Augusto, Vó Cecília, Deniah, Deda, 
Tio Ênio, Maria Luiza, Marilene, João Paulo, Marcelo, Flávia, Tia Nassima, Tio Lui, 
Tia Gilda, Isabela, Valéria, Gabriela, Tio Junior, Tia Vera, Ana Luísa, Asael,
Rogério, Vanessa, Tia Rita, Dra Célia, Dra Ethel, Dr Katashi, Fabinho Cururu,
Gustavo Caledi, Dani Caledi, Carol e Fernando Ronchi, Maurício Brincalhão
Bruno, Bruninho, Renato, Elisângela, Mário, Alexandre, Laura, Mário Sugizaki, 
Maeli, Dijon, Maria Teresa, Juliana, Dani, Paulo Henrique, Moranguinho, Ricardo, 
Chico Xavier, Zé Georgete, Boca, Mário Bruno, Elenize, Camila, Corina, Silmere, 
Regina, Vitor, Cris Freire, Suflê, Fabiana Mais Uma, Fran, Jaca, Glaura, Davi,
Bicho, Débora Cururu, Rodrigo Vanini, Osias, Angela Cururu, Silvio, Paula,
Marcelo, Dani São Manuel, Robson, Francis , CNPq, Capes, Vanessa, De Lalla,
Rogerinho, Ângelo, Sueli Garcia, Sueli Clara, Regina Spadin, Andrea Paula, Ana
Mengue, Janete, Lilian, Natanael, Natasha, Miriane,

DEUS

Regiane, Vânia, Camila Bonono, Carlos Padovani, Silvia Padovani, Meleca, Paula 
Schmidt, Sandro, Carla, Carlos, Paulinha, Adriana, Albano, Olga, Loreta, Kufa,
Yuri, Marilza, André Moro, Adriana Hadad, Paulo Freire, Adilson, Eliude, Anita,
Chun, Jonathan, Fuzhi, Camila, Lynn, Justulin, Douglas, Gilberto De Nucci, Brady,
Dani Moris, Mariele, Marcus, Escola da Ponte, Zé Alipio, Ana Letícia, Mazola, 
Cássio, Tomita, Clebão, Jadson, Kiko, Rafinha, Tiago, Tiaguinho, Junior, Danilo, 
Japinha, Chiquinho, Vanessa, Tito Coló, Cícero Marcoantonio, Unimar, Unesp,
Tufts, HNRCA, Rogério de Sá, Ieoshua Katz, Titato, Bassan, Márcio, Dona Neide,
Dona Joana, Dona Maria, Sueli Alves, Álvaro Mesquita Serva, Hilarinho Sanzovo, 
João Sanzovo, Sinara Mesquita Serva, Rodolfo, Mashararu Taniguchi, Imobiliária 
Paraíso, Nelson Geraldo de Oliveira, Antepassados, Solange, Dirceu, Manoel, 
Edvar, Bob Esponja, Flávio, Emotion, Família Ronchi, Carmem, Vera, Arnaldo,
Bruno, Rafaela, Felícia, Seu João, Samantha, Isabel Two Bigo, Glaura,
Alessandro Bruno, Anderson, Mário Sugizaki, Anderson e todos aqueles que, direta 
ou indiretamente, contribuiram para o desenvolvimento deste trabalho e para a
construçao de toda minha existência.

Eu e vocês somos apenas um!
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RESUMO

Acúmulo de lipídeo no citoplasma do miócito é associado com disfunção e 

morte celular, um processo conhecido como lipotoxicidade cardíaca. Leptina, um 

hormônio produzido no tecido adiposo, atua como reguladora do metabolismo

lipídico e desempenha um papel anti-esteatose; em contraste, resistência à leptina 

tem sido associada com lipotoxicidade. É incerto se resistência à leptina pode ser 

um fator de risco para lipotoxicidade cardíaca com o desenvolvimento de obesidade 

induzida por dieta. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre diferentes 

períodos de exposição à obesidade induzida por dieta e lipotoxicidade cardíaca via 

alteração do eixo OB-R/AMPK/ACC/Malonil CoA. Ratos Wistar machos foram

alimentados com dieta normocalórica (12% calorias provenientes da gordura) ou 

hipercalórica (49% calorias provenientes da gordura), durante 15 ou 45 semanas. O 

índice de adiposidade, peso corporal e co-morbidades foram avaliados. A

lipotoxicidade cardíaca foi avaliada por meio da análise da função cardíaca em 

associação as alterações na morfologia e conteúdo cardíaco de triacilglicerol,

ceramida e hidroperóxido de lipídeo. A apoptose cardíaca também foi avaliada; a 

técnica utilizada foi a de TUNEL. A função da leptina sobre o tecido cardíaco foi 

determinada pela expressão gênica e proteíca cardíaca dos receptores de leptina, 

proteína quinase ativada por adenosina monofosfato e acetil CoA carboxilase, em 

associação ao nível sérico do hormônio. Os resultados mostraram que a obesidade 

induzida por dieta, nos dois momentos experimentais, foi caracterizada por

aumentos nos índice de adiposidade, peso corporal e níveis séricos de letpina. Não 

houve diferença nos níveis de triacilglicerol e hidroperóxido de lipídeo cardíacos. 

Interessantemente, o conteúdo miocárdico de ceramida foi diminuído nos animais 

obesos em relação aos controles, tanto em 15 quanto 45 semanas. Os parâmetros 
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funcionais e morfológicos do coração não foram alterados. Embora tenha ocorrido 

down-regulation do receptor de leptina com longo período de obesidade, este fato 

não afetou adversamente a fosforilacão de AMPK e ACC. Os resultados deste 

estudo sugerem que o desenvolvimento de obesidade por alimentação com dieta 

rica em gordura não resulta em lipotoxicidade cardíaca, mesmo na presença de 

down -regulation dos receptores de leptina. Isto poderia ser devido, em parte, a

manutenção da fosforilação de AMPK e ACC.

Palavras-chave: lipotoxicidade cardíaca, receptor de leptina, obesidade induzida

por dieta, dieta rica em gordura, proteína quinase ativada por adenosina

monofosfato, acetil CoA carboxilase.
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ABSTRACT

Lipid accumulation in the cytoplasm of the myocyte has been associated with 

cellular dysfunction and death, a phenomenon known as cardiac lipotoxicity. Leptin, a 

hormone derived from adipose tissue, acts as a regulator of lipid metabolism and 

plays an anti-steatosis role; however, leptin resistance has been related with

myocardial lipotoxicity. Whether leptin resistance is a risk factor associated with 

cardiac lipotoxicity on diet-induced obesity is unclear. The objective of this study was 

to evaluate the relationship between diet-induced obesity and cardiac lipotoxicity via 

the alteration of the OB-R/AMPK/ACC/Malonyl-CoA axis at different time points. Male

Wistar rats were fed with a normal chow diet (12% calories from fat) or a high-fat diet 

(49% calories from fat), for 15 or 45 weeks, respectively. The adiposity index, body 

weight and co-morbidities were evaluated. Lipotoxicity on the heart was assessed by 

analyzing cardiac function and morphologic changes, cardiac triglyceride, ceramide 

and lipid hydroperoxide accumulation. The cardiac apoptosis was examined by

TUNEL’s method. The leptin function was determined by examining plasma leptin 

levels, cardiac expression of leptin receptor and its related phosphorylations of AMP-

activated kinase protein (AMPK) and Acetyl CoA carboxilase (ACC). Result showed 

that obesity promoted by a high-fat diet in rats was characterized by an increase in 

adiposity index, body weight and high leptin levels at both 15 and 45 weeks. There 

was no difference in cardiac triglyceride and lipid hydroperoxide. Interestingly,

ceramide levels decreased in obese animals in both experimental periods, when 

compared with the control group. The cardiac morphological and functional

parameters were not altered. Although down-regulation of cardiac leptin receptor has 

occurred in chronic obesity, it does not adversely affect AMPK and ACC

phosphorylations. The results of this study indicate that development of obesity by 
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prolonged high-fat diet feeding in rats does not result in cardiac lipotoxicity, even in 

the presence of down-regulation of leptin receptor. This could be due, in part, to the 

maintainenance of AMPK and ACC phosphorylations.

Keywords: cardiac lipotoxicity, leptin receptor, diet-induced obesity, high-fat diet, 

AMP-activated protein kinase, Acetyl CoA Carboxylase.
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1 Introdução
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Obesidade é definida como um acúmulo excessivo ou anormal de tecido 

adiposo que pode deteriorar a saúde (1). É uma das principais causas para o 

aumento da morbidade e mortalidade cardiovascular (2) e um fator de risco

independente para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca (3). A deterioração da 

função do coração se correlaciona com o grau e duração da obesidade (4,5), com a 

maioria dos estudos mostrando comprometimento da função diastólica (4,6-15), mas 

não consistente disfunção sistólica (4-6,9,11,12,15-18). Os mecanismos responsáveis por 

esta relação não estão totalmente esclarecidos. Modelos experimentais sugerem 

que a depressão cardíaca associada à obesidade pode ser decorrente da fibrose 

intersticial (19), alterações na homeostasia do cálcio intracelular (20-22) e na via ß-

adrenérgica (22), modificações na composição das isoenzimas da cadeia pesada da 

miosina (20) e lipotoxicidade (23-25) . Em condições fisiológicas normais, 60 a 70% da 

necessidade energética do coração é suprida pela oxidação de ácidos graxos (26).

Entretanto, o constante aumento na oferta deste substrato pode acarretar, no

miocárdio, aumento dos produtos derivados do seu metabolismo não oxidativo,

como triacilglicerol, diacilglicerol e ceramida. Estas alterações podem conduzir a 

disfunção e/ou morte do miócito e, eventualmente, depressão da função cardíaca, 

um processo conhecido como lipotoxicidade (27-33).  Neste sentido, estudos em ratos 

geneticamente obesos, Zucker fa/fa , (25) e camundongos transgênicos, com

superexpressão de Acil CoA Sintase, (31) mostraram que o aumento no depósito de 

lipídeo miocárdico foi associado com a deterioração da função ventricular esquerda. 

Estes autores mostraram que a disfunção foi resultante do aumento na apoptose 

miocárdica, consequente à maior produção de novo de ceramida, um produto pró-

apoptótico derivado do excesso intramiocárdio de ácidos graxos.  Outros

pesquisadores mostraram que o excesso de lipídeo miocárdico pode ser
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acompanhado do aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (29,32,33).

Estes produtos, derivados do metabolismo oxidativo, podem reagir com os lipídeos 

da membrana celular do cardiomiócito, levando a destruição de sua estrutura,

falência dos mecanismos de troca de metabólicos e morte celular, uma alteração 

denominada lipoperoxidação (34).

Embora a relação entre lipotoxicidade e disfunção cardíaca, via apoptose por

produção de novo de ceramida e por lipoperoxidação, tenha sido demonstrada em

obesidade genética (25) e modelos transgênicos (31), esta associação não tem sido

consistente em modelos de obesidade induzida por dieta. Relling et al. (35) mostraram 

que a disfunção do cardiomiócito de ratos obesos por dieta rica em gordura, durante 

12 semanas, não foi dependente da lipotoxicidade; estes autores não encontraram 

no miocárdio elevação dos níveis de triacilglicerol, ceramida, peroxidação lipídica e 

apoptose. De acordo com Unger et al. (30), a ocorrência de lipotoxicidade em

obesidade induzida por dieta é variável, podendo não ocorrer, ou ser tão severa 

como nas desordens genéticas relacionadas com a liporegulação.  Para Relling et al 

(35), a disfunção cardíaca lipotóxica na obesidade não genética está associada ao 

aparecimento de alterações, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, resistência 

à insulina e à leptina.

Leptina, um hormônio produzido principalmente no tecido adiposo, atua como 

reguladora do metabolismo lipídico e desempenha um papel anti-esteatose, ou seja, 

capaz de proteger o coração da sobrecarga lipídica (36,37). Em contraste, a resistência 

à ação da leptina pode gerar lipotoxicidade miocárdica (30,38), por alteração da 

fosforilação de mensageiros intracelulares, como proteína quinase ativada por

adenosina monofosfato (AMPK). AMPK é uma importante enzima que controla o 

metabolismo cardíaco de ácidos graxos por meio da fosforilação inibitória da enzima 
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Acetil CoA Carboxilase (ACC). ACC é responsável pela formação de Malonil CoA,

via carboxilação de Acetyl CoA. Malonil CoA é um regulador fisiológico da oxidação 

de ácidos  graxos miocárdico, sendo um potente inibidor da carnitina palmitoil

transferase I (CPT-1), enzima limitante da entrada de ácidos graxos para a

mitocôndria (39) (Figura 1). Recentemente, Palanivel

Figura 1. Papel da proteína quinase ativada por adenosina monofosfato
(AMPK) sobre o metabolismo de ácidos graxos no coração. Malonil CoA é
um regulador fisiológico da oxidação de ácidos  graxos miocárdico, sendo 
um potente inibidor da carnitina palmitoil transferase I (CPT-1), enzima 
limitante da entrada de ácidos graxos para a mitocôndria. Malonil CoA é
formado pela carboxilação de acetyl CoA pela enzima acetil CoA
carboxilase (ACC). A atividade da ACC é inibida por fosforilação pela
AMPK; assim, a ativação de AMPK resulta em redução de malonil CoA e,
consequente, aumento na oxidação de ácidos graxos.

Malonil CoAAcetil CoA

AMPK

CPT-1

Mitocôndria

ACC

Bloqueio e/ou inibição

Estimulo

Figura 1. Papel da proteína quinase ativada por adenosina monofosfato
(AMPK) sobre o metabolismo de ácidos graxos no coração. Malonil CoA é
um regulador fisiológico da oxidação de ácidos  graxos miocárdico, sendo 
um potente inibidor da carnitina palmitoil transferase I (CPT-1), enzima 
limitante da entrada de ácidos graxos para a mitocôndria. Malonil CoA é
formado pela carboxilação de acetyl CoA pela enzima acetil CoA
carboxilase (ACC). A atividade da ACC é inibida por fosforilação pela
AMPK; assim, a ativação de AMPK resulta em redução de malonil CoA e,
consequente, aumento na oxidação de ácidos graxos.
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et al. (38) mostraram que cardiomiócitos expostos à leptina por um curto período, uma 

hora, apresentaram aumento na oxidação de ácidos graxos associado com

diminuição no conteúdo de lipídeo intracelular. Entretanto, após 24 horas de

exposição à leptina, ocorreu redução da oxidação de ácidos graxos e, consequente, 

acúmulo de lipídeo intracelular cardíaco. Estes autores mostraram que o aumento na 

oxidação dos ácidos graxos, após uma hora de tratamento, se associou com o 

aumento na fosforilação de AMPK e ACC. Esta associação não ocorreu após as 24h 

de tratamento, sugerindo que a leptina desempenhou um papel antilipotóxico no 

miocárdio, apenas quando o tecido foi exposto a ação deste hormônio por um curto 

período. Este fenômeno não foi visualizado quando o miocárdio foi submetido a 

longo período de exposição, sugerindo resistência do miócito à ação da leptina 

(Figura 2).

Embora o trabalho citado (38) evidencie a relação entre tempo de exposição à 

leptina, alteração no eixo Receptor de leptina (OB-R)/AMPK/ACC/Malonil-CoA e o 

distúrbio no metabolismo de ácidos graxos cardíaco, não está esclarecida esta 

associação em diferentes períodos de obesidade induzida por dieta. Se a exposição 

persistente à leptina acarreta acúmulo de lipídeo miocárdico por alteração do eixo 

OB-R/AMPK/ACC/Malonil-CoA (38) e na obesidade ocorre hiperleptinemia crônica (40),

o período de obesidade por dieta será um fator determinante para o aparecimento 

de resistência à leptina e, consequente, lipotoxicidade cardíaca. Assim, o objetivo 

deste estudo foi avaliar esta premissa, estudando a relação entre diferentes

períodos de obesidade por dieta e lipotoxicidade cardíaca, consequente à

resistência à ação da leptina por alteração no eixo OB-R/ AMPK/ACC/Malonil-CoA.
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2 Material e Métodos



20

2.1 Animal e modelo experimental

No presente estudo foram utilizados ratos Wistar machos (n=52), com 40 dias 

de idade, provenientes do Biotério do Laboratório Experimental do Departamento de 

Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista

- UNESP, São Paulo, Brasil. Os animais foram casualmente submetidos à dieta 

normocalórica (DN) ou hipercalórica (DH), durante 15 ou 45 semanas, constituindo 

os seguintes grupos: DN15, DH15, DN45 e DH45. Os ratos DN15 e DN45

receberam ração padrão para roedores (RC Focus 1765, Agroceres®, Rio Claro, São 

Paulo, Brasil) e os DH15 e DH45 um ciclo de quatro rações hiperlipídicas (RC Focus 

2413, 2414, 2415 e 2416, Agroceres®, Rio Claro, São Paulo, Brasil), alternadas 

diariamente. As rações hiperlipídicas foram idênticas nutricionalmente, com exceção 

dos aditivos flavorizantes (queijo, bacon, chocolate ou baunilha), sendo compostas 

por cloreto de sódio, caseína, soro de leite em pó, concentrado protéico de soja, 

milho integral moído, farinha de bolacha, fosfato bicálcico, carbonato de cálcio, 

aditivo emulsificante, óleo de milho, aditivos antioxidante e flavorizante, premix

mineral e vitamínico. As raçãos hiperlipídicas foram desenvolvida por nosso grupo 

em parceria com a Agroceres? (Rio Claro, São Paulo, Brasil). A composição dos 

macronutrientes das rações está apresentada na Tabela 1; a porcentagem de

calorias provenientes da gordura, nas rações hiperlídicas e padrão, foram de 49% e 

12%, respectivamente. A análise cromatográfica (Tabela A2 - Apêndices) mostra que 

as rações hiperlipídicas foram constituídas por 79,79% de ácidos graxos

insaturados, sendo que 52,3% provenientes de ácidos graxos poliinsaturados

(C18:2n6, linoléico; C18:3n3, linolênico); a dieta padrão mostrou composição

semelhante.  As dietas apresentaram os níveis adequados de proteína para animais 

de laboratório (41) e foram compostas por todos os aminoácidos essências (Tabela 
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A4 - Apêndices). O modelo dietético foi uma adaptação de trabalhos anteriores 

publicados por nosso grupo (42,43).

As ofertas de ração e água foram ad libitum. O consumo das dietas e a 

ingestão calórica foram controlados diariamente; a ingestão calórica foi determinada 

pelo produto do consumo e teor energético das dietas. O peso corporal foi aferido 

semanalmente, sendo os ratos mantidos em gaiolas individuais, em ambiente com 

temperatura (24±2ºC) e umidade controladas (55±5%) e ciclo claro-escuro (12-12

hs). O protocolo de estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista -

UNESP, São Paulo, Brasil, e seguiu recomendações do Guide for the Care and Use 

of Experimental Animals (44).

2.2 Caracterização do modelo de obesidade

2.2.1 Índice de adiposidade

O índice de adiposidade foi utilizado como indicador de obesidade, desde que 

permite avaliar precisamente a quantidade de gordura corporal dos animais.

Adicionalmente, este índice foi utilizado para a constituição dos grupos controle e 

obeso, conforme descrito abaixo (Item 2.2.2). Após o sacrifício ao final dos períodos 

experimentais, foram dissecados os depósitos de gordura epididimal, visceral e 

retroperitonial dos animais. A soma dos depósitos normalizada pelo peso corporal 

[(epididimal+retroperitonial+visceral)/peso corporal x 100] foi considerada o índice de 

adiposidade.
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Tabela 1 – Composição de macronutrientes das rações padrão e hiperlipídica

Rações

Componentes Padrão Hiperlipídica*

Proteína (%) 22 20

Carboidrato (%) 42,7 26,4

Gordura (%) 4 20

Outros (%) # 31,3 33,6

% Calorias da proteína 30 22

% Calorias do carboidrato 58 29

% Calorias da gordura 12 49

% Calorias dos ácidos graxos saturados 2,5 9,9

% Calorias dos ácidos graxos insaturados 9,5 39,1

Calorias (Kcal/g) 2,95 3,65

* A dieta hipercalórica foi composta por quatro rações hiperlipídicas idênticas
nutricionalmente, com exceção do aditivo flavorizante adicionado (queijo, bacon, 
chocolate ou baunilha). # Outros: umidade, matéria fibrosa e mineral, cálcio e fósforo.

2.2.2 Constituição dos grupos controle e obeso

Na experimentação biológica, mesmo quando mantidas as condições

laboratoriais, não está assegurado um comportamento homogêneo dos animais.

Neste sentido, ratos submetidos às rações normocalórica ou hipercalórica, em

modelos de obesidade por dieta, podem apresentar características comuns de

respostas. Estudo publicado por nosso grupo (45) mostra que este fato pode conduzir 

a erro de classificação, ou seja, animais submetidos à dieta normocalórica podem 
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ser classificados como controle, quando na realidade, exibem respostas

semelhantes aos animais que se tornaram obesos pela dieta hipercalórica, ou vice 

versa. Por esta razão, torna-se necessário estabelecer um critério que possibilite a 

separação dos animais em controle ou obeso. Além disso, o estudo mostrou que o 

melhor indicador de obesidade é a adiposidade corporal. Assim, os grupos controle 

e obeso foram constituídos utilizando-se um critério de classificação aplicado sobre o 

índice de adiposidade. O critério foi estabelecido da seguinte maneira: construiu-se

intervalo de 95% de confiança (IC95%) para a média do índice de adiposidade dos 

grupos DN e DH; considerou-se o ponto médio entre o limite superior de DN e o 

limite inferior de DH. Este ponto médio, ponto de separação (PS), foi utilizado para 

determinar em qual dos grupos, controle ou obeso, os animais seriam classificados. 

Foram considerados obesos (O) os ratos DH com índice de adiposidade acima do 

PS, e controle (C) os animais DP com índice de adiposidade abaixo do PS. Os 

animais que não se incluíram nos grupos por este critério foram excluídos do estudo. 

A constituição dos grupos C e O foi realizada nos dois momentos experimentais 

utilizados, 15 e 45 semanas, caracterizando os grupos de estudo C15, O15, C45 e 

O45. A representação esquemática do critério está apresentada na Figura 3. 
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Figura 3. Representação esquemática do critério de separação para constituição dos 

grupos controle e obeso no momentos experimentais de 15 e 45 semanas. O critério 

foi estabelecido da seguinte maneira: construiu-se intervalo de 95% de confiança 

(IC95%) para a média do índice de adiposidade dos grupos submetidos à dieta

normocalórica (DN) e hipercalórica (DH); considerou-se o ponto médio entre o limite 

superior de DN e o limite inferior de DH. Este ponto médio, ponto de separação (PS), 

foi utilizado para determinar em qual dos grupos, controle ou obeso, os animais 

seriam classificados. Foram considerados obesos (O) os ratos DH com índice de 

adiposidade acima do PS, e controle (C) os animais DP com índice de adiposidade 

abaixo do PS. Os animais que não se incluíram nos grupos por este critério foram 

excluídos do estudo, ou seja, àqueles localizados na área de exclusão. A

constituição dos grupos C e O foi realizada nos dois momentos experimentais

utilizados, 15 e 45 semanas, caracterizando os grupos de estudo C15, O15, C45 e 

O45.

2.2.3 Co-morbidades

Em razão de a obesidade poder estar associada com alterações nos perfis 

cardiovascular, glicídico, lipídico e hormonal como, elevação da pressão arterial, 
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resistência sistêmica à insulina, hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperleptinemia e 

hiperlipidemia (46,47), estas possíveis alterações foram analisadas.

2.2.3a Hipertensão arterial 

A presença de hipertensão arterial foi verificada pela análise da pressão

arterial sistólica, por meio da técnica de plestimografia (48), utilizando-se

eletroesfigmomanômetro Narco Bio-System® PE 300, modelo 709-0610

(International Biomedical, Inc, Houston, TX, USA). Este método não permite avaliar a 

pressão arterial diastólica. Os animais foram aquecidos (40ºC) durante 5 minutos, 

em uma caixa de madeira (50 x 40 cm) forrada com maravalha de Pinus

autoclavada, com a finalidade de produzir vasodilatação da artéria caudal. Em

seguida, manguito conectado a transdutor de pulso foi acoplado à cauda do animal,

sendo posteriormente insuflado (200 mmHg) e desinsuflado, respectivamente, para 

registro das pulsações arteriais. Os registros foram coletados em polígrafo Gould RS 

3200 (Gould Instrumenta Valley View, Ohio, USA).

2.2.3b Resistência sistêmica à insulina

Para avaliar a resistência sistêmica à insulina foi utilizado o teste de tolerância 

à insulina (49). Os animais foram submetidos à jejum de 12-15 horas para

determinação da tolerância à insulina.  A concentração de glicose foi determinada 

por meio de coleta sangüínea da artéria caudal em condição basal, momento zero, e 

pós-administração de insulina regular (1,5 UI/Kg/ip; Novolin®R Human Insulin – Novo 

Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dinamark), nos momentos 15, 30, 45, 60 e 90 minutos. O 

aparelho utilizado foi o glicosímetro ACCU-CHEK®GO (Roche Diagnostic,
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Mannheim, Germany). A determinação da tolerância à insulina foi analisada pela 

comparação das áreas sob a curva glicêmica entre os grupos. 

2.2.3c Hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperleptinemia e hiperlipidemia

As presenças de hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperleptinemia e

hiperlipidemia foram investigadas por meio de análises bioquímicas séricas. Os

animais foram expostos a jejum de 12-15 horas, anestesiados com pentobarbital 

sódico (50mg/kg/ip; Cristália® Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São 

Paulo, Brasil) e sacrificados por decapitação. A seguir, amostras do sangue foram 

coletadas em tubos Falcon, centrifugadas (3000rpm; 10 minutos; Eppendorf®

Centrifuge 5804-R, Hamburg, Germany) e o soro utilizado para as determinações 

séricas de glicose (kits CELM? , Barueri, São Paulo, Brasil), triacilglicerol (kits

CELM? , Barueri, São Paulo, Brasil) e ácidos graxos livres (kit WAKO, WAKO Pure 

Chemical Industries Ltd, Osaka, Japan); o método utilizado foi o enzimático-

colorimétrico e a análises foram realizadas em aparelho automatizado (Technicon, 

RA-XTTM System, Global Medical Instrumentation, Minessota, USA). As

quantificações dos hormônios séricos, leptina e insulina, foram obtidas por meio da 

técnica de ELISA (kits Linco Research Corporation, St Charles, MO, USA), sendo as 

leituras realizadas em espectrofotômetro de microplaca Spectra Max 190 (Molecular 

Devices®, Sunnyvale, CA, USA).

2.3 Caracterização da lipotoxicidade cardíaca

Em razão de a lipotoxicidade miocárdica poder acarretar disfunção e/ou morte 

do miócito e, eventualmente, depressão da função cardíaca, via ceramida ou

lipoperoxidação, decorrente do excesso de lipídeo miocárdico, as seguintes variáveis 
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foram analisadas: triacilglicerol, lipoperoxidação, ceramida, apoptose, morfologia e 

função do coração.

2.3.1 Triacilglicerol miocárdico

Para avaliar se houve desequilíbrio entre a oferta e a necessidade tecidual de 

ácidos graxos no coração, foi determinada a concentração de triacilglicerol (50). O 

depósito do lipídeo no miocárdio foi avaliado por meio de análise bioquímica.

Amostras de 200mg do ventrículo esquerdo foram homogeneizadas em 5mL de 

tampão fosfato de sódio (0,1M, pH 7,0), centrifugadas (4ºC; 10.000rpm; 10 minutos; 

Centrífuga Jouan BR4i, DJB Labcare, Newport Pagnell, England) e o sobrenadante 

utilizado para a determinação de triacilglicerol miocárdico. A técnica utilizada foi a 

enzimática-colorimétrica (kit LaborLab? , Guarulhos, São Paulo, Brasil). As leituras 

foram realizadas em espectofotômetro Pharmacia Biotech, modelo Ultrospec 2000 

(Biochrom? , Cambridge, United Kingdom) e conduzidas no Departamento de

Química e Bioquímica, Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual 

Paulista - UNESP, São Paulo, Brasil, sob orientação da Profa. Dra. Ethel Lourenzi 

Barbosa Novelli.

2.3.2 Lipoperoxidação miocárdica

Para avaliar se o estresse oxidativo, conseqüente à lipotoxicidade, esteve 

aumentado no miocárdio de animais obesos, foi utilizada a peroxidação lipídica, um 

marcador de injúria oxidativa. A peroxidação foi determinada pela concentração de 

hidroperóxido de lipídeo (51). Amostras de 200mg do ventrículo esquerdo foram

homogeneizadas em 5mL de tampão fosfato de sódio (0,1M, pH 7,0). Os

homogeneizados foram centrifugados (4ºC; 10.000rpm; 10 minutos; Centrífuga
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Jouan BR4i, DJB Labcare, Newport Pagnell, England) e o sobrenadante utilizado 

para a determinação do hidroperóxido de lipídeo. O hidroperóxido de lipídeo foi 

quantificado pela técnica da oxidação do Fe2+ (sulfato ferroso amoniacal), na qual o 

Fe3+ formado reage com alaranjado de xilenol, originando um composto colorido, 

com leitura a 560nm (52). As leituras foram realizadas em espectofotômetro

Pharmacia Biotech, modelo Ultrospec 2000 (Biochrom? , Cambridge, United

Kingdom) e conduzidas no Departamento de Química e Bioquímica, Instituto de 

Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo,

Brasil, sob orientação da Profa. Dra. Ethel Lourenzi Barbosa Novelli.

2.3.3 Ceramida miocárdica 

Um dos mecanismos propostos para apoptose do cardiomiócito por

lipotoxicidade é a ativação das caspases pela ceramida, um potente produto pro-

apoptótico derivado do metabolismo lipídico (53,54). Desde que a produção de

ceramida está relacionada com o excesso de ácidos graxos saturados de cadeia 

longa (55), neste trabalho foi analisada a ceramida 16. A técnica utilizada foi a 

cromatografia líquida de alta desempenho acoplada à espectrômetro de massa (LC-

MS/MS). Este método tem sido utilizado para determinação de ceramida em extratos 

celulares (56). Amostras de 100mg do ventrículo esquerdo foram trituradas e

adicionados 200 uL de padrão interno, constituído de ceramida 17, na concentração 

de 1ug/mL de metanol, sendo a mistura agitada vigorosamente por 30 segundos. 

Em seguida, foram adicionados 50 uL de hidróxido de amônio a 50% e 4 mL de 

hexano. Após cada adição foram realizadas agitações de 30 e 60 segundos,

respectivamente. As amostras foram centrifugadas por 5 minutos a 3500 rpm. Em 

seguida, a fase orgânica do homogeneizado contendo os solventes, metanol e 
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hexano, e as ceramidas, foi transferida para novos tubos; os solventes foram então 

evaporados com auxílio de gás nitrogênio. O resíduo foi diluído em 0.4 mL de 

metanol e injetado em colunas analíticas de sílica, 3 µm – 100 mm x 21 mm. A fase 

móvel da cromatografia líquida de alto desempenho foi constituída de uma solução 

de metanol a 95%, hexano a 5% e 10mM hidróxido de amônio. O método

cromatográfico teve um tempo total de corrida de 3.0 min e curva de calibração 

quadrática de 50 a 10000 ng/mL. A detecção de ceramida foi realizada por

espectrômetro de massa QUATRO LC (Micromass, UK) em monitoramento de

reação múltipla. As análises foram conduzidas no Departamento de Farmacologia, 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, Brasil, sob 

orientação do Prof. Dr. Gilberto De Nucci.

2.3.4 Apoptose miocárdica 

Desde que lipotoxicidade, via estresse oxidativo e ceramida, pode acarretar 

apoptose miocárdica, foi avaliada a presença da morte celular programada por meio 

de fragmentos de DNA pela técnica de TUNEL (TdT FragELTM DNA Fragmentation 

Detection Kit, Cat. QIA33, Calbiochem®, EMD Chemicals Inc., Darmstadt, Germany) 

(57). A análise foi realizada segundo recomendações do fabricante; em adição, foi 

utilizado um controle positivo para certificar a integridade dos reagentes. Fragmentos 

de 6µm do ventrículo esquerdo, fixados previamente em parafina, foram obtidos e 

colocados em lâminas de vidro silanizadas; a seguir, os tecidos foram

desparafinados e tratados com Proteinase K na concentração de 2 µg/ml durante 10 

minutos. Posteriormente, as lâminas foram lavadas em TBS (Tris Buffer Saline) e a 

peroxidase endógena bloqueada em solução de H2O2 a 3%, diluída em metanol, 

durante 5 minutos. A seguir, as lâminas foram tratadas com tampão TdT 1X
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contendo1M Sodium Cacodylate, 0.15M Tris, 1.5 mg/ml albumina bovina (BSA), 3.75 

mM CoCl2, em pH 6.6, por 30 minutos; em seguida, foram incubadas com TdT 

Labeling Reaction Mix  constituído de 57µl de TdT Labeling Reaction Mix e 3µl de 

enzima Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, durante 90 minutos, à temperatura 

de 37ºC. As lâminas foram lavadas em TBS e incubadas com tampão bloqueador, 

4% BSA em tampão fosfato salina, por 10 minutos, em temperatura ambiente.

Depois de três lavagens em TBS, a presença de apoptose foi revelada com

diaminobenzidina e as lâminas coradas com hematoxilina. As células positivas ao 

TUNEL apresentam coloração amarronzada e as normais um núcleo de cor azulada. 

Os procedimentos foram realizados no Departamento de Morfologia, Instituto de 

Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista - UNESP, São Paulo,

Brasil.

2.3.5 Morfologia e função do coração

As análises morfológica e funcional cardíaca foram realizadas por meio do 

ecocardiograma. O estudo morfológico foi também realizado post mortem por

determinação do peso total do coração, pesos do ventrículo esquerdo, do direito e 

dos átrios e análise do colágeno total.

2.3.5a Ecocardiograma

O ecocardiograma representa uma alternativa para o estudo da função

ventricular e pode oferecer importantes informações sobre desempenho cardíaco em 

roedores (58). Ele permite avaliar: 1) a morfologia e função do coração (59); 2) a 

evolução da disfunção cardíaca causada por diferentes tipos de agressão (60) e 3) os 

efeitos de diferentes intervenções sobre o coração (61). É um método versátil, seguro, 
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indolor, não invasivo e importante para análises seriais (62). É um processo que 

causa menos alterações fisiológicas cardíacas do que as técnicas invasivas, como a 

hemodinâmica (63). É amplamente aceito e utilizado para a determinação da massa 

do ventrículo esquerdo, embora possa superestimar os valores determinados pós-

sacrifício (60).

 A análise ecocardiográfica foi realizada após 15 e 45 semanas de tratamento. 

Os ratos foram anestesiados com cloridrato de ketamina (50 mg/kg/ip; Dopalen®,

Sespo Indústria e Comércio Ltda – Divisão Vetbrands, Jacareí, São Paulo, Brasil) e 

cloridrato de xilazina (10mg/kg/ip; Anasedan®, Sespo Indústria e Comércio Ltda –

Divisão Vetbrands, Jacareí, São Paulo, Brasil) e posicionados em decúbito lateral 

esquerdo. O ecocardiógrafo utilizado foi o Philips® HDI 5000 (Philips Electronics 

North America Corporation, New York, USA) equipado com transdutor eletrônico de 

12 MHz. Para medir as estruturas cardíacas, foram utilizadas imagens em modo-M

com o feixe de ultra-som orientado pela imagem bidimensional com o transdutor na 

posição paraesternal eixo menor. A imagem monodimensional do ventrículo

esquerdo (VE) foi obtida posicionando o cursor do modo-M logo abaixo do plano da 

valva mitral entre os músculos papilares (64). As imagens da aorta e do átrio

esquerdo também foram obtidas na posição paraesternal eixo menor com o cursor 

do modo-M posicionado ao nível da valva aórtica. Posteriormente, as estruturas 

cardíacas foram medidas manualmente com o auxílio de um paquímetro em, pelo 

menos, cinco ciclos cardíacos consecutivos. O diâmetro diastólico do VE (DDVE) e a 

espessura diastólica da parede posterior do VE (EDPP) e do septo intraventricular 

(EDSIV) foram medidos no momento correspondente ao diâmetro máximo da

cavidade. O diâmetro sistólico do VE (DSVE) e a espessura sistólica da parede 

posterior do VE (ESPP) e septo intraventricular (ESSIV) foram medidos no momento 
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correspondente ao diâmetro mínimo da cavidade. A função sistólica do VE foi

avaliada calculando-se a porcentagem de encurtamento endocárdico, ?D endo

[(DDVE - DSVE) / DDVE], porcentagem de encurtamento mesocárdico, ?D meso 

{[(DDVE + ½ EDPP + ½ EDSIV) – (DSVE + ½ ESPP + ½ ESSIV)] / (DDVE + ½ 

EDPP + EDSIV)} e a velocidade de encurtamento da parede posterior do VE

(VEPP), tangente máxima do movimento sistólico da parede posterior. No estudo da 

função diastólica do VE foram medidos os picos das velocidades do fluxo transvalvar 

mitral correspondente à fase de enchimento inicial (onda E) e tardia conseqüente à 

contração atrial (onda A), bem como o cálculo da relação onda E / onda A. Além 

disso, foram medidos os tempos de desaceleração da onda E (TDE) e de

relaxamento isovolumétrico do VE (TRIV). Para a obtenção dos fluxos relacionados 

à função diastólica, o transdutor foi posicionado na região correspondente a ponta 

do coração na imagem denominada quatro câmaras, exceto a variável TRIV  que foi 

obtida na imagem denominada cinco câmaras. A medida dos fluxos, velocidade e 

tempo, foi realizada no monitor do ecocardiógrafo (65). A avaliação funcional cardíaca 

foi realizada gentilmente pelo Prof. Dr. Katashi Okoshi (Departamento de Clínica 

Médica, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista -

UNESP, São Paulo, Brasil).

2.3.5b Estudo morfológico do coração post mortem

Após 15 ou 45 semanas de tratamento, os animais foram submetidos à jejum 

de 12 a 15h, anestesiados com pentobarbital sódico (50mg/kg/ip; Cristália® Produtos

Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São Paulo, Brasil) e sacrificados por

decapitação. O coração dos animais foi removido, dissecado e as seguintes

determinações realizadas: peso total do coração, pesos dos átrios, dos ventrículos 
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esquerdo e direito, e suas relações com o peso corporal no momento do sacrifício. 

Estas análises podem indicar a presença de remodelação cardíaca a nível atrial e 

ventricular. Além disso, fragmentos do miocárdio foram obtidos para análise

histológica do colágeno total, desde que a lipotixicidade cardíaca pode acarretar 

fibrose intersticial (31). A quantificação do colágeno foi realizada pela técnica de

picrosirius red. Pequenos fragmentos do ventrículo esquerdo foram fixados em

solução de formol 10% durante 24 horas; posteriormente, o tecido foi lavado em 

água corrente por 24 horas, transferido para etanol 70% diluído em água e incluído 

em parafina. Os cortes histológicos, de 5 µm de espessura, foram corados com 

picrosirius red. As leituras histológicas foram realizadas em microscópio óptico

LEICA DMLS (Wetzlar, Germany) e examinadas em analisador de imagem

informatizado (Image Pro-plus, Media Cybernetics, Silver Spring, Maryland, USA). 

2.4 Caracterização da resistência miocárdica à leptina

2.4.1 Expressões gênica e proteíca do OB-R, AMPK e ACC

A leptina participa do processo regulatório do metabolismo lipídico, exercendo 

um papel anti-esteatose (36,50). Em contraste, o aparecimento da resistência à ação 

deste hormônio no miocárdio pode acarretar acúmulo de lipídeo por diminuição da 

fosforilação de AMPK e ACC (38). Por esta razão, foram avaliadas as expressões 

gênica e proteíca do OB-R, AMPK e ACC. As expressões gênica e proteíca foram 

analisadas pelas técnicas de PCR em tempo real e Western Blot, respectivamente, 

conforme descritas abaixo. 
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2.4.1a Expressão gênica pela técnica de PCR em tempo real

Inicialmente, foi realizada a extração do ácido ribonucléico miocárdico (RNA).

Fragmentos do ventrículo esquerdo foram rapidamente congelados em nitrogênio 

líquido e armazenados em Freezer a - 80 °C. A amostra congelada foi

homogeneizada em aparelho Polytron (Ika Ultra Turrax® T25 Basic, Wilmington, NC, 

USA) após adição de 1 ml de  TRIzol® (Invitrogen Brasil, São Paulo) para cada 100 

mg de tecido. O TRIzol®, solução monofásica de fenol e guanidina isotiocianato, tem 

como finalidade manter a integridade do RNA durante a lise celular que ocorre no 

processo de homogeneização (66).

A amostra homogeneizada foi transferida para um tubo de 1,5 mL e incubada 

à temperatura ambiente durante 5 minutos, para permitir a completa dissociação do 

complexo núcleo-protéico. Em seguida, adicionou-se clorofórmio (Merck KGaA,

Damstadt, Germany) na proporção de 0,2 ml/1ml TRIzol®; a amostra foi agitada, 

manualmente, com vigor por 15 segundos e incubada por 3 minutos à temperatura 

ambiente. Após essa segunda incubação, o material foi centrifugado (Eppendorf 

Centrifuge 5804R, Hamburg, Germany), a 12.000 x g durante 15 minutos a 4 °C. 

Este processo separou a amostra em três fases: a) uma inferior, de fenol-clorofórmio

e de coloração rosada, contendo DNA; b) uma interfase branca com proteínas; e c) 

uma fase superior, aquosa, incolor, contendo RNA.

A porção de RNA foi transferida para um tubo de 1,5 mL; a seguir, adicionou-

se álcool isopropílico (Merck KGaA, Damstadt, Germany) na proporção de 0,5

ml/1ml de TRIzol®;  a amostra foi,  então, agitada manualmente 10 vezes por

inversão,  incubada por 10 minutos à temperatura ambiente e, posteriormente, 

centrifugada a 12.000 x g durante 10 minutos a 4 ºC. Após o descarte do

sobrenadante, o precipitado de RNA é visualizado como um gel esbranquiçado e 
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semitransparente (pellet). Este foi lavado com álcool etílico 75% (Merck KGaA, 

Damstadt, Germany) na proporção de 1mL/1mL de TRIzol® e centrifugado a 7.500 x 

g por 5 minutos a 4 °C. Após o álcool etílico ser descartado, o pellet foi seco por 10 

minutos à temperatura ambiente . O sedimento de RNA foi diluído em 20 µL de água 

ultrapura e incubado por 10 minutos a 60 °C em banho-maria (Fanem 100, São 

Paulo, Brasil); este procedimento tinha como finalidade inativar a possível presença 

de RNase. 

O RNA foi analisado com auxílio de um espectrofotômetro (GeneQuantTM

RNA/DNA Calculator, Amersham Pharmacia Biotech, Cambridge, England) pela sua

absorbância em 260 nm. A pureza do RNA foi constatada pela razão das

absorbâncias em 260/280 nm. As amostras cujas razões foram inferiores a 1,6 foram 

descartadas por apresentarem contaminação por proteínas. A concentração do RNA 

foi quantificada de acordo com a relação:

                                              [RNA] = A260 x 40 x 70

[RNA] = concentração de RNA (µg/ml)

A260 = Absorbância em densidade óptica em 260 nm

40 = fator de conversão (1 unidade de densidade óptica ˜ 40 µg/ml 

RNA)

70 = fator de diluição 

Para verificar a integridade do RNA, amostras de 1 µL do RNA total foram 

diluídas em 8 µL de água ultrapura e 1 µL de corante (Orange G, Acros Organics, 

New Jersey, USA), aplicadas em gel de agarose 1% (0,3  g agarose, 30 mL de TAE 

Buffer 1x, 3 µL de brometo de etídio) e submetidas a uma voltagem de 80 mV 

(Power Pac BasicTM Bio-Rad, Hercules, CA, USA) por 20 minutos. A integridade do 
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RNA foi constatada pela visua lização das bandas de RNA ribossômico, 28S e 18S, e 

ausência de rastros do RNA no gel. As amostras que se mostraram íntegras foram 

utilizadas como substrato para a transcrição reversa.

Transcrição reversa do RNA (RT) é um processo que converte as moléculas

do RNA em ácido desoxirribonucléico complementar (cDNA). As amostras do RNA 

do músculo cardíaco foram submetidas à transcrição reversa pela ação da enzima 

transcriptase reversa, utilizando-se o kit SuperScript II First-Strand Synthesis System 

for RT-PCR® (Invitrogen, São Paulo, Brasil). As amostras utilizadas no experimento 

foram incubadas em um termociclador (Mastercycler® Gradient, Eppendorf,

Hamburg, Germany). Inicialmente, uma mistura contendo 1000 ng/µL de RNA total, 

1 µL de dNTP mix 10 mM, 1µL de random hexamers (50 ng/µL) e 7 µL de H2O

DEPC (dietil pirocarbonato) foi incubada durante 5 minutos a 65 °C. A seguir, após 

adição de 9 µL de uma solução contendo, 2 µL de tampão RT 10x, 4 µL de MgCl2 25 

mM, 2 µL de DTT 0,1 M e 1 µL de inibidor de RNase, RNaseOUT ®, a mistura foi 

incubada por 2 minutos a 25°C. Após o acréscimo de 1 µL da enzima SuperScript

II®, procedeu-se a nova incubação por 10, 50 e 15 minutos a 25 °C, 42 °C e 70 °C, 

respectivamente. Após adição de 1 µL de RNase H, a solução foi incubada por 20 

minutos a 37 °C. 

Para checar a qualidade da transcrição reversa, foram empregados dois

métodos: 1) controle positivo: o kit utilizado contém um RNA transcrito a partir do 

gene da cloranfenicol acetiltransferase e primers controles A e B. Esses primers, na 

reação em cadeia da polimerase geram um produto de 500 pares de base (pb); 2) 

controle negativo: para comprovar a ausência de DNA genômico residual, uma 

amostra de RNA foi submetida à reação de RT, porém, a enzima SuperScript II ® foi 

substituída por 1 µL de H2O DEPC. Esse produto foi utilizado nas reações de PCR e 
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a ausência de DNA genômico residual foi confirmada pela ausência de produtos de 

amplificação.

O PCR em tempo real foi realizado com ensaios prontos (Applied Biosystems, 

CA, USA) contendo sonda TaqMan MGB (FAM) e primers específicos. A

identificação dos ensaios está apresentada na Tabela 2. O sistema TaqMan utiliza 

uma sonda fluorescente que permite a detecção de um produto específico da PCR 

conforme seu acúmulo durante os ciclos da reação. A sonda é constituída por um 

corante reporter fluorescente na extremidade 5´ e um corante quencher (silenciador) 

na extremidade 3´. Enquanto a sonda está intacta, a proximidade do quencher reduz 

bastante a fluorescência emitida pelo corante reporter através da transferência de 

energia por ressonância de fluorescência. A sonda se anela a seqüência antes dos 

primers e é clivada por meio da atividade da nuclease 5´da Taq DNA polimerase 

enquanto o primer é estendido. A clivagem da sonda separa o corante reporter do 

corante quencher, aumentando o sinal da fluorescência emitida pelo corante

reporter. A fluorescência foi monitorada em tempo real com um aparelho StepOne 

Plus (Applied Biosystems, CA, USA). As amostras foram normalizadas pelo controle 

interno Ciclofilina e a quantificação da expressão realizada pelo método ??CT,

conforme manual do fabricante. 
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Tabela 2. Ensaios usados na PCR em Tempo Real 

Gene Ensaios

OB-R Rn 00561465-m1

AMPK Rn 00576935-m1

ACC Rn 00573474-m1

Ciclofilina Rn 00573474-m1

OB-R, Receptor de Leptina; AMPK, Proteína Kinase Ativada por AMP; ACC, Acetil 
CoA Carboxilase. O gene ciclofilina foi utilizado como controle interno.

2.4.1b Expressão proteíca pela técnica de Western Blot

Fragmentos do ventrículo esquerdo foram congelados em nitrogênio líquido e 

armazenados em freezer (-80ºC). As amostras congeladas foram trituradas e

incubadas com tampão de lise tipo Whole Cell (25 mM HEPES, 300 mM NaCl, 1,5 

MgCl2, 0,2 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, and 20 mM b-glicerol fosfato e uma 

mistura de inibidor de protease) durante 15 minutos, sob constante agitação, à 

temperatura de 4°C. Os homogenatos foram submetidos à centrifugação (13.200 

rpm; 4°C; 30 minutos) e, o sobrenadante obtido, novamente centrifugado (55.000 

rpm; 60 minutos; 4°C). O novo sobrenadante, gerado pela segunda centrifugação, foi 

coletado e armazenado em freezer -80ºC. A concentração de proteína foi

determinada pelo kit de determinação proteíca Commassie Plus, segundo

recomendações do fabricante (Pierce, Rockford, IL, USA). Após a quantificação, os 

extratos de proteínas cardíacas foram diluídos em solução tampão, contendo Tris-

HCl 50 mM (pH 6.8), 2-Mercaptoetanol 200 mM, SDS 2%, azul de bromofenol 0.1% 

e glicerol 10%. As diluições (100µg) foram aquecidas e submetidas ao processo de 
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eletroforese para separação das proteínas, utilizando o sistema Mini-Protean 3 

Electrophoresis Cell (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). A corrida eletroforética foi

realizada em gel bifásico, de empilhamento [Protogel® #EC-890 e Protogel Stacking 

Buffer® #EC-893 (National diagnostics, Atlanta, GE, USA), água deionizada, APS e 

Temed) e de resolução [Protogel®  #EC-890 e 4XProtogel Resolving Buffer® #EC-

892 (National diagnostics, Atlanta, GE, USA), água deionizada, APS e Temed], na 

concentração de 6 a 10%, dependente do peso molecular da proteína analisada. No 

primeiro poço do gel foi aplicado um padrão de peso molecular, Kaleidoscope

Prestained Standards (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) para identificação do tamanho 

das bandas. A corrida eletroforética foi efetuada a 120V (Power Pac HC 3.0A, Bio-

Rad, Hercules, CA, USA), aproximadamente 1 hora, com tampão de corrida (Tris 

0,25M, glicina 192 mM e SDS 1%). Em seguida, as proteínas foram transferidas para 

uma membrana de nitrocelulose em sistema Mini-Trans Blot (Bio-Rad, Hercules, CA, 

USA) utilizando-se tampão de transferência (Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol 

20% e SDS 0,1%). Os sítios inespecíficos de ligação do anticorpo primário à

membrana foram bloqueados mediante incubação com solução a 0,5% de leite em 

pó desnatado, dissolvido em tampão TBS-T pH 7,4 (Tris-HCl 20mM, NaCl 137mM e 

detergente Tween 20 0,1%). Em seguida, a membrana foi lavada três vezes em 

solução basal (Tris 1M pH2,8, NaCl 5M e Tween 20) e incubada com o anticorpo 

primário diluído na solução bloqueadora, conforme instruções do fabricante para 

cada anticorpo utilizado: OB-R (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA; #sc 8391), 

AMPKa-Thr172 (Cell Signaling, Beverly, MA, USA; #2531) and ACC-Ser 79

fosforilados (Cell Signaling, Beverly, MA, USA; #3661). Um controle positivo foi

utilizado para AMPK e ACC (Cell Signaling, Beverly, MA, USA; #9158). Após a 

incubação com o anticorpo primário, a membrana foi lavada três vezes em solução 
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basal e incubada com o anticorpo secundário, contra coelho ou camundongo, em 

solução bloqueadora. Para remover o excesso de anticorpo secundário, a membrana 

foi lavada três vezes em solução basal.  Anti-GAPDH foi utilizado como controle 

interno (Chemicon International, CA). Por fim, a imuno-detecção foi realizada por 

meio do método de quimioluminescência, de acordo com as instruções do fabricante

(ECL SuperSignal® West Pico Chemiluminescent Substrate - Thermo Scientific,

Rockford, IL, USA, #34080), e analisada por meio de um densitômetro (GS-710

calibrated imaging densit-ometer, Bio-Rad lab, CA, USA). Os procedimentos foram 

realizados no Nutrition and Cancer Biology - HNRCA, Tufts University, Boston, MA, 

USA, sob orientação do MD. PhD. Xiang-Dong Wang.

2.5 Análise estatística

Os dados foram expressos por meio de medidas descritivas de posição e 

variabilidade. A comparação entre os grupos foi realizada pela técnica de análise de 

variância (ANOVA) para o esquema de dois fatores, dieta e tempo, e

complementadas com o teste de Tukey. O nível de significância considerado para 

todas as variáveis foi de 5%.
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3 Resultados
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3.1 Caracterização do modelo de obesidade

Na fase final do experimento, os grupos DN 15, DH 15, DN 45 e DH 45 eram 

compostos por 11, 13, 11 e 9 animais, respectivamente; a redução no número de 

animais em relação a fase inicial, que era de 13 ratos por grupo, foi devido à morte 

por causa desconhecida ou procedimento experimental inadequado. Após a

aplicação do critério para classificação de obesidade, os grupos controle e 

obeso ficaram constituídos pelo seguinte número de animais: C15 (n=9), O15

(n=11), C45 (n=7) e O45 (n=7); portanto, a perda de animais após a aplicação do 

critério foi de 18%, 15%, 36% e 22%. 

A Tabela 3 apresenta o consumo alimentar dos animais controle e obeso 

induzido por dieta nos períodos experimentais de 15 e 45 semanas. Os ratos obesos 

ingeriram menor quantidade de alimento nos dois períodos experimentais. O

consumo de ração foi menor no C45 do que no C15. A ingestão calórica foi

semelhante entre os grupos controle e obeso na 15ª semana e maior no O45 em 

relação ao C45. O consumo de calorias foi menor no C45 comparado ao C15.

 Nas Figuras 4 e 5 está apresentada a caracterização do modelo de

obesidade. O índice de adiposidade, peso corporal e níveis séricos de leptina nos 

animais O15 e O45 foram maiores que seus respectivos controles; as três variáveis 

citadas foram mais elevadas nos grupos C45 e O45 do que nos C15 e O15. A 

concentração de insulina variou com o tempo no grupo obeso (O45>O15) e foi maior 

no O45 em relação ao C45. Não houve diferença significativa, no tempo de

exposição ao tratamento e entre os grupos, para as dosagens séricas de glicose, 

triacilglicerol, ácidos graxos livres, área sob a curva glicêmica e pressão arterial 

sistólica.
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Tabela 3 – Consumo alimentar dos animais controle e obeso induzido por dieta após 
os períodos experimentais de 15 e 45 semanas

Semanas

Variáveis 15 45

C 28 ± 1,4 Bb 26 ± 1,3 Ab

Consumo diário ração (g) 

O 23 ± 1,1 Aa 22 ± 1,2 Aa

C 84 ± 4,2 Ba 77 ± 3,9 Aa

Consumo diário calórico (Kcal)

O 83 ± 4,0 Aa 81 ± 4,4 Ab

Dados expressos em média ± desvio-padrão. C, controle; O, obeso. Letra maiúscula 
indica comparação entre os momentos fixado o grupo, 15 vs 45 semanas; letra 
minúscula indica comparação entre os grupos fixado o momento, C vs O. Letras 
diferentes indicam diferença significativa (p<0,05, ANOVA de duas vias para grupos 
independentes, complementada com o teste de Tukey).
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Figura 4. Análise dos perfis nutricional, cardiovascular, metabólico e hormonal nos 
animais controle e obeso induzido por dieta após os períodos experimentais de 15 e 
45 semanas. O índice de adiposidade foi obtido pela fórmula: [(depósitos de gordura 
epididimal+visceral+retroperitonial)/ peso corporal] x 100. Os dados foram expressos 
em média ± DP. * p<0,05 (ANOVA de duas vias para grupos independentes,
complementada com o teste de Tukey).
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Figura 5. Análise dos perfis metabólico e hormonal nos animais controle e obeso 
induzido por dieta após os períodos experimentais de 15 e 45 semanas. Os dados 
foram expressos em média ± DP. * p<0,05 (ANOVA de duas vias para grupos
independentes, complementada com o teste de Tukey).
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3.2 Caracterização da lipotoxicidade cardíaca

3.2.1 Triacilglicerol, hidroperóxido de lipídeo, ceramida e apoptose 

miocárdica

A Figura 6 apresenta os níveis de triacilglicerol, hidroperóxido de lipídeo e 

ceramida cardíacos nos animais controle e obeso induzido por dieta nos períodos 

experimentais de 15 e 45 semanas. O nível de ceramida no miocárdio foi menor nos 

animais obesos comparados aos controles na 15ª e 45ª semanas; em contraste, a 

mesma não variou com o tempo dentro dos dois grupos. As concentrações de 

hidroperóxido de lipídeo e triacilglicerol foram semelhantes entre os grupos e 

momentos.

A apoptose miocárdica não foi observada nos animais controle e obesos,

durante os períodos de 15 e 45 semanas (Figuras 7A, 7B, 8A e 8B).
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Triacilglicerol miocárdico
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Figura 6. Análise do triacilglicerol, hidroperóxido de lipídeo e ceramida cardíacos nos 
animais controle e obeso induzido por dieta após os períodos experimentais de 15 e 
45 semanas. Os dados foram expressos em média ± DP. * p<0,05 (ANOVA de duas 
vias para grupos independentes, complementada com o teste de Tukey).
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Figura 7. Análise da apoptose miocárdica pela técnica de TUNEL após o período 
experimental de 15 semanas. A, controle; B, obeso. As figuras mostram ausência de 
apoptose nos dois grupos. A e B: 1000X. 

A

B
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Figura 8. Análise da apoptose miocárdica pela técnica de TUNEL após o período 
experimental de 45 semanas. A, controle; B, obeso. As figuras mostram ausência de 
apoptose nos dois grupos. A e B: 1000X. 

A

B

A

B
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3.2.2 Análise morfológica e funcional do coração

A análise ecocardiográfica dos animais controle e obeso induzido por dieta 

nos momentos experimentais de 15 e 45 semanas está apresentada na Figura 9. Os

animais obesos com 45 semanas apresentaram maior velocidade de contração da 

parede posterior comparado com seus respectivos controles. A VEPP diminuiu com 

o tempo experimental nos animais controle; entretanto não variou com o tempo de 

obesidade. A relação entre a onda E e a onda A, o encurtamento endocárdico, a 

massa e espessura relativa do ventrículo esquerdo não variaram com o tempo e 

grupo experimental.

Na Figura 10 estão apresentados os dados da caracterização morfológica 

do coração post mortem dos animais controle e obeso induzido por dieta nos 

períodos experimentais de 15 e 45 semanas.  Os pesos do coração total, ventrículos 

esquerdo e direito foram maiores no O45 comparado ao O15; o coração total e o 

ventrículo direito foram maiores em O45 quando comparados ao C45. A relação

entre o coração total e o peso corporal diminuiu com o período experimental em 

ambos os grupos, mas não variou entre controles e obesos. O peso dos átrios e o 

colágeno total miocárdico não variaram entre os grupos e momentos experimentais. 
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Figura 9. Análise morfológica e funcional do coração pelo ecocardiograma dos
animais controle e obeso induzido por dieta após os períodos experimentais de 15 e 
45 semanas. VE, ventrículo esquerdo; VEPP, velocidade de encurtamento da
parede posterior; E/A, relação entre o pico das velocidades do fluxo transvalvar 
mitral correspondente a fase de enchimento inicial e tardia consequente à contração 
atrial. Os dados foram expressos em média ± DP. * p<0,05 (ANOVA de duas vias 
para grupos independentes, complementada com o teste de Tukey).
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Figura 10. Análise morfológica cardíaca post mortem dos animais controle e obeso 
induzido por dieta após os períodos experimentais de 15 e 45 semanas. VE/PCF, 
relação entre o ventrículo esquerdo e o peso corporal; VD/PCF, relação entre o 
ventrículo direito e o peso corporal. Os dados foram expressos em média ± DP. * 
p<0,05 (ANOVA de duas vias para grupos independentes, complementada com o 
teste de Tukey).

Ventrículo esquerdo

Controle Obeso Controle Obeso
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

15 semanas              45 semanas

g

Ventrículo direito

Controle Obeso Controle Obeso
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

15 semanas              45 semanas

g

Colágeno total

Controle Obeso Controle Obeso
0

1

2

3

15 semanas              45 semanas

%

* *
*

Coração Total

Controle Obeso Controle Obeso
0

1

2

15 semanas              45 semanas

g

Coração total/ peso corporal

Controle Obeso Controle Obeso
0

1

2

3

15 semanas              45 semanas

g/
g

*
* *

*

Átrios

Controle Obeso Controle Obeso
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

15 semanas              45 semanas

g

Ventrículo esquerdo

Controle Obeso Controle Obeso
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

15 semanas              45 semanas

g

Ventrículo direito

Controle Obeso Controle Obeso
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

15 semanas              45 semanas

g

Colágeno total

Controle Obeso Controle Obeso
0

1

2

3

15 semanas              45 semanas

%

* *
*

Coração Total

Controle Obeso Controle Obeso
0

1

2

15 semanas              45 semanas

g

Coração total/ peso corporal

Controle Obeso Controle Obeso
0

1

2

3

15 semanas              45 semanas

g/
g

*
* *

*

Átrios

Controle Obeso Controle Obeso
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

15 semanas              45 semanas

g



53

3.3 Caracterização da resistência miocárdica à leptina 

Na Figura 11 estão expostos os dados da expressão gênica dos

reguladores responsivos à leptina, OB-R, AMPK e ACC, envolvidos na oxidação 

de ácidos graxos de animais controle e obeso induzido por dieta nos períodos 

experimentais de 15 e 45 semanas. A obesidade diminui a expressão gênica do

receptor de leptina nos dois momentos experimentais; entretanto não alterou os 

reguladores AMPK e ACC. Na Figura 12 são demostratados os resultados da 

expressão proteíca do OB-R, pAMPK e pACC. O período de 45 semanas de 

obesidade diminuiu a expressão do receptor de leptina. Este fato não influenciou a 

fosforilação das proteínas AMPK e ACC. Não houve nenhuma alteração no período 

de 15 semanas. 
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Figura 11. Análise da resistência miocárdica à leptina por meio do eixo OB-
R/AMPK/ACC nos animais controle e obeso induzido por dieta pela técnica de PCR 
Tempo Real. AMPK, proteína kinase ativada por adenosina monofostato; ACC, acetil 
coa carboxilase.  Os dados foram expressos em média ± DP. * p<0,05 (ANOVA de 
duas vias para grupos independentes, complementada com o teste de Tukey).
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Figura 12. Análise da resistência miocárdica à leptina por meio do eixo OB-
R/AMPK/ACC nos animais controle e obeso induzido por dieta pela técnica de
Western Blot. A) Expressão relativa; B) Ilustração representativa. AMPK, proteína 
kinase ativada por adenosina monofostato; ACC, acetil coa carboxilase. Os sites de 
fosforilação para AMPK e ACC foram Thr172 e Ser79, respectivamente. Os dados 
foram expressos em média ± DP. * p<0,05 (ANOVA de duas vias para grupos
independentes, complementada com o teste de Tukey).
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4 Discussão
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O curto e longo periodo de dieta hipercalórica utilizado neste estudo foi efetivo 

em promover diferentes níveis de obesidade nos animais. Esta conclusão é

proveniente da presença de aumento progressivo no índice de adiposidade. O

estado obeso foi associado com hiperleptinemia, mas não com outras co-

morbidades como dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, com 

exceção da hiperinsulinemia, presente na obesidade com 45 semanas. O

desenvolvimento de obesidade não foi associado com lipotoxicidade cardíaca,

mesmo com diminuição do número de receptores de leptina após 45 semanas, o 

qual não afetou a fosforilação de AMPK/ACC.

A atual epidemia mundial de obesidade é conseqüência da maior

disponibilidade e consumo de dietas altamente energéticas e palatáveis e da

diminuição no gasto energético (67). Por esta razão, manipulações dietéticas com 

maior aporte calórico que promovam obesidade em animais têm sido modelos mais 

apropriados para estudar as conseqüências dessa patologia, desde que

determinados estudos sobre as conseqüências da obesidade em seres humanos 

apresentam limitações éticas. Neste trabalho, a indução de obesidade foi realizada 

por meio de uma dieta hipercalórica, composta de quatro rações hiperlipídicas

idênticas nutricionalmente, ricas em ácidos graxos mono e poliinsaturados (Tabela 

A2 - Apêndices). A dieta hipercalórica apresentava teor energético de 3,65 Kcal/g e 

a normocalórica 2,95 Kcal/g, perfazendo uma diferença no conteúdo calórico de 

24%. O tempo de exposição à dieta hipercalórica, por 15 ou 45 semanas, conduziu 

os animais a diferentes níveis de obesidade em relação aos seus respectivos

controle, evidenciado pelo índice de adiposidade (Figura 4). Estes resultados foram 

evidentes mesmo na ausência ou leve presença de maior consumo calórico, entre os 

grupos controle e obeso, em 15 ou 45 semanas, respectivamente (Tabela 3). Este 
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estado de obesidade deve ser devido a maior eficiência alimentar das rações

hiperlipídicas. Há evidências que o consumo de altas taxas de gordura não é 

acompanhado por aumento proporcional da sua oxidação. Este fenômeno favorece 

a deposição dos lipídeos no tecido adiposo, como triacilglicerol, acarretando

aumento no peso corporal (68,69). A Figura 4 mostra também que o tempo

experimental influenciou a taxa de adiposidade e o peso corporal nos animais obeso 

e controle, que aumentaram proporcionalmente com o tempo. Desde que o consumo 

calórico foi semelhante no grupo obeso ou levemente menor no controle, entre os 

períodos experimentais de 15 e 45 semanas, o aumento de índice de adiposidade foi 

provavelmente decorrente do declínio no gasto energético que ocorre com o

processo de envelhecimento. Este fato tem sido verificado por outros pesquisadores 

(70,71).

Embora a dieta hipercalórica tenha ocasionado obesidade em ratos, há 

uma probabilidade de resposta divergente no ganho de adiposidade entre os

animais obesos; este fato também pode ocorrer nos animais controles submetidos à 

dieta normocalórica (45). Devido esta heterogeneidade de resposta, foi utilizado um 

critério de classificação, aplicado sobre o índice de adiposidade, para constituição 

dos grupos controle e obeso (Material e Métodos, item 2.2.2). No presente estudo,

após a aplicação do critério, as perdas por não adesão ao procedimento foram de 

18%, 36%, 15% e 22% nos grupos controle e obeso com 15 e 45 semanas,

respectivamente (Resultados, item 3.1). Estes resultados são similares aos

publicados anteriormente por nosso grupo (45). A aplicação deste critério possibilita 

estudos com populações de animais mais definidas em relação ao grau de

adiposidade. Este fato pode ser determinante para que se encontrem mais

facilmente diferenças entre os grupos estudados. 
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Obesidade tem sido associada a inúmeras co-morbidades em associação ao 

aumento de peso e adiposidade corporal, como resistência sistêmica à insulina, 

hipertensão arterial, hiperleptinemia, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e

hiperinsulinemia (46,47). Nesta investigação, a maioria destas co-morbidades não 

ocorreu nos dois diferentes níveis de obesidade, com exceção do aumento nos 

níveis de leptina e insulina, sendo que esta última elevou-se apenas em 45 

semanas. O aumento da leptina, semelhante aos comportamentos do peso corporal 

e índice de adiposidade, foi maior nos obesos em relação aos controles nos dois 

momentos analisados. O período experimental também influenciou o nível do

hormônio, que aumentou proporcionalmente, em ambos os grupos, com o maior 

tempo de experimento. A elevação da leptina deve ser devida aos maiores depósitos 

de gordura (Figura 4), desde que há uma estreita associação entre os níveis de 

leptina e o tecido adiposo (45,72). Leptina, um hormônio derivado do tecido adiposo, 

participa do balanço energético, regulando o consumo alimentar e a oxidação dos 

lipídeos (30,40,50). A diminuição no consumo alimentar dos animais obesos em relação 

aos controles (Tabela 3) sugere que o aumento da leptina foi efetivo no controle do 

apetite. O incremento na concentração de insulina de jejum nos animais obesos com 

45 semanas deve ter ocorrido com o objetivo de manter a homeostasia dos

carboidratos e lipídeos séricos, desde que a insulina tem participação fundamental 

na regulação metabólica destes dois substratos (73,74). A constatação neste estudo 

de expansão do tecido adiposo (Figura 4), normoglicêmia de jejum (Figura 4) e área 

sob a curva glicêmica inalterada no teste de resistência à insulina (Figura 5) sustenta 

a hipótese que a aumento de insulina foi efetivo na manutenção da homeostasia do 

carboidrato e do lípideo. Outro fator que reforça esta hipótese é a normolipidemia, 

avaliada pela normalidade dos níveis séricos de ácidos graxos livres e triacilglicerol. 
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Esta efetividade da insulina foi evidente mesmo na presença de algum grau de 

resistência à insulina, demostratada pela normalidade da glicose circulante (Figura 

4) em associação a elevação dos níveis de insulina (Figura 5). A ausência de 

substancial alteração na via da insulina poderia explicar, em parte, a normalidade 

dos níveis de pressão arterial frente à obesidade demonstrada neste estudo. A

elevação da pressão arterial na obesidade é relacionada, entre outros, com

alteração na ação da insulina (75).

A relação entre diferentes períodos de obesidade e presença de

lipotoxicidade cardíaca não foi evidente em nossos resultados. Esta constatação é 

sustentada pela ausência de alteração na função do coração, no conteúdo de 

triacilglicerol, de hidroperóxido de lipídeo e de apoptose dos cardiomiócitos. A

normalidade dos marcadores de lipotoxicidade foi acompanhada pela diminuição na 

concentração de ceramida, entre os grupos controle e obeso, nos dois momentos 

avaliados. O conceito de lipotoxicidade cardíaca se apóia na hipótese que a

excessiva oferta de ácido graxo acarreta maior concentração dos produtos derivados 

do seu metabolismo não-oxidativo, como triacilglicerol e formação de novo de

ceramida (27-33,76,77,78); em adição, a excessiva oxidação de ácidos graxos poderia 

conduzir à produção de radicais livres (29,32,33) e, consequente, lipoperoxidação dos 

lipídeos de membrana (34). A normalidade do triacilglicerol miocárdico, um marcador 

da via não-oxidativa, e do hidroperóxido de lipídeo, um sinalizador da

lipoperoxidação proveniente do excesso catabólico, sugere um equilíbrio entre 

entrada, oxidação e depósito de ácidos graxos cardíaco. Esta idéia é reforçada pela 

ausência de alteração nos níveis séricos de ácidos graxos livres e triacilglicerol 

(Figura 5); este fato sugere que não houve sobrecarga lipídica para o coração, o 

qual poderia explicar, em parte, a ausência de lipotoxicidade. A produção de novo de 
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ceramida necessita da incorporação de um ácido graxo saturado, o ácido palmítico 

(55). A pequena concentração deste lipídeo, 15,09%, nas rações hiperlipídicas

utilizadas (Tabela A2 - Apêndices), em associação ao menor consumo alimentar dos 

animais obesos (Tabela 3), pode ser o fator responsável pelo menor nível de 

ceramida; este dado está de acordo os de Okere et al (79), que mostraram que a

suplementação de ácidos graxos insaturados em ratos Wistar durante 12 semanas 

diminui a formação de ceramida no miocárdio. A diminuição na concentração de 

ceramida e não produção de radicais livres pode explicar a ausência de apoptose no 

cardiomiócito; estes produtos têm sido relacionados com ativação de morte celular 

programada (25,29,31,55,80). A não ocorrência de manifestações lipotóxicas ao longo do 

tempo explica a manutenção da normalidade da função cardíaca de ratos obesos. 

Há escassa informação sobre a relação entre diferentes períodos de obesidade por 

dieta rica em gordura e lipotixicidade cardíaca. Wilson et al. (81), estudando animais 

submetidos à 3 tipos de dieta - 10%, 45% e 60% das calorias provenientes dos 

lipídeos - durante períodos que variaram de um dia a 48 semanas, verificaram 

disfunção cardíaca, em animais submetidos à dieta 45%, após 48 semanas; este 

fato não foi associado a presença de marcadores de lipotoxicidade no coração.

Outro interessante resultado deste estudo foi que o receptor de leptina, mas 

não AMPK/ACC, diminuiu com o longo período de obesidade. Leptina, um hormônio 

derivado do tecido adiposo, exerce uma variedade de ações em diferentes órgãos 

(40,82). Receptores de leptina têm sido identificados em células cardíacas, sugerindo

que a leptina tem efeitos diretos sobre o coração, por exemplo, regulando o

metabolismo de ácidos graxos, protegendo o coração da sobrecarga lipídica (36,37).

Em contraste, o aparecimento de resistência à ação da leptina pode conduzir ao

acúmulo lipídico intracelular cardíaco (30,38). O resultado deste experimento, ausência 
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de marcadores cardíacos de lipotoxicidade nos animais obesos (Figuras 6-10),

sugere a ausência de resistência cardíaca à leptina. A diminuição do RNA

mensageiro e níveis de proteína dos receptores de leptina neste estudo, na ausência 

de lipotoxicidade, pode ser decorrente de um mecanismo de feedback negativo, 

desde que hiperleptinemia foi presente nos ratos obesos com 45 semanas (Figura 

4), a qual se correlacionou negativamente com os níveis proteícos do receptor de 

leptina (r= -0,60, p= 0,0048). Este fato sugere a idéia de uma adaptação protetora do 

eixo da leptina sobre o sistema cardíaco frente a um estado de hiperleptinemia. Pelo 

nosso conhecimento, nossos achados foram os primeiros a demonstrar a presença 

de downregulation do receptor de leptina sobre o tecido cardíaco, na ausência de 

lipotoxicidade, após 45 semanas de obesidade induzida por dieta. A diminuição dos 

receptores de leptina não foi acompanhada por mudança na fosforilação de AMPK e 

ACC. Estes resultados diferem dos achados de Palanivel et al. (38); estes autores, 

estudando miócitos normais isolados, demonstraram uma associação negativa entre 

exposição à leptina por longo tempo e fosforilação de AMPK/ACC, os quais

conduziram ao acúmulo de triacliglicerol intracelular; este fato pode ter sido um 

mecanismo de proteção, desde que a incorporação de ácidos graxos em

triacilglicerol protege o cardiomiócito (83). Esta divergência de resultados pode ser

decorrente de o desenvolvimento de obesidade estar associado à diversos fatores 

de sinalização como grelina, adiponectina, IL -6, resistina, entre outros (84), que 

podem regular a atividade de AMPK (85), contrabalanceando a diminuição da ação da 

leptina.

A composição da dieta, rica em ácidos graxos insaturados, pode ser um fator 

responsável pela ausência de lipotoxicidade cardíaca neste estudo. Pesquisadores 

mostraram que dieta rica em palmitato, um ácido graxo saturado, proporciona maior 
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taxa de morte celular cardíaca por apoptose, quando comparada a uma dieta rica em 

ácidos graxos insaturados (79,86). Estes resultados são consistentes com outros

estudos que mostraram que, em culturas de cardiomiócito de neonatos, a incubação 

de oleato previne a apoptose induzida por palmitato (86,87,88). Além disso, recentes 

trabalhos verificaram que dieta rica em frutose (89,90) e sacarose (91) exacerbam a 

disfunção do ventrículo esquerdo e aumentam a mortalidade. Em adição,

D´Alessandro et al. (2008) (92) mostraram que a suplementação de óleo de peixe, um 

lipídeo poliinsaturado, reverte a lipotoxicidade e a alteração no metabolismo da

glicose no coração de ratos dislipidêmicos resistentes à insulina por alimentação rica 

em sacarose. Neste estudo, desde que as dietas hiperlipídicas diminuem,

proporcionalmente, o conteúdo de carboidratos, a menor ingestão dos açúcares

simples em associação à elevada ingestão de ácidos graxos insaturados, poderia ter 

gerado efeitos protetores para o coração. A análise cromatográfica do conteúdo de 

ácidos graxos no tecido adiposo mostra uma estreita relação entre a proporção de 

ácidos graxos consumidos e estocados (Tabela A5 - Apêndices). Este dado mostra 

que durante todo o experimento os animais estiveram sob a influência sérica

constante dos ácidos graxos insaturados provenientes da alimentação ou

catabolismos dos estoques. 

Em conclusão, os resultados deste estudo demonstram que o

desenvolvimento de obesidade por longo tempo de exposição à dieta hiperlipídica 

não causou lipotoxicidade cardíaca. Esta ausência pode ser decorrente, em parte, a 

não alteração no eixo AMPK/ACC, mesmo com diminuição dos receptores de

leptina. A presença de ácidos graxos insaturados na dieta, mesmo conduzindo a um 

estado de obesidade, pode ter desempenhado um papel protetor cardíaco.
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A – TABELAS COMPLEMENTARES

Tabela A1 – Enriquecimento de micronutrientes por quilograma das rações padrão e 
hiperlídica

Rações

Componentes Padrão Hiperlipídica*

Ferro (mg) 100 100

Manganês (mg) 75 75

Zinco (mg) 60 100

Cobre (mg) 10 10

Iodo (mg) 2 2

Cobalto (mg) 1,5 1,5

Selênio (mg) 0,2 0,2

Colina (mg) 500 600

Vitamina A (UI) 12600 12750

Vitamina D (UI) 2500 2500

Vitamina E (mg) 60 60

Vitamina K (mg) 10 10

Vitamina B1 (mg) 5 10

Vitamina B2 (mg) 6 6

Vitamina B6 (mg) 8 8
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Tabela A1 – Enriquecimento de micronutrientes por quilograma das rações padrão e 
hiperlídica

(conclusão)
Rações

Componentes Padrão Hiperlipídica*

Vitamina B12 (mcg) 30 30

Niacina (mg) 65 65

Pantotênico (mg) 25 25

Ácido fólico (mg) 3 4,5

Biotina (mg) 0,4 0,4

Magnésio (mg) 2 -

Metionina (mg) 300 482

Lisina (mg) 100 1312

* Quatro rações hiperlipídicas idênticas nutricionalmente, com exceção do aditivo
flavorizante adicionado (queijo, bacon, chocolate ou baunilha), compuseram a dieta 
hipercalórica. # Outros: umidade, matéria fibrosa e mineral, cálcio e fósforo. Dados 
colhidos na etiqueta de identificação inserida no pacote de ração fornecido pela
Agroceres® (Rio Claro, São Paulo, Brasil).
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Tabela A2 – Análise cromatográfica da composição percentual de ácidos graxos 
saturados e insaturados das rações padrão e hiperlipídica

Rações

Ácido graxo Padrão Hiperlipídica*

Láurico (C12:0) 0,33 0,25

Mirístico (C14:0) 0,30 0,33

Palmítico (C16:0) 16,56 15,09

Palmitoleico (C16:1) 0,06 0,15

Esteárico (C18:0) 3,90 4,36

Oleico (C18:1n9c) 27,96 37,94

Linoleico (C18:2n6) 47,10 40,83

Linolênico (C18:3n3) 3,72 0,87

Outros 0,07 0,18

* Quatro rações hiperlipídicas idênticas nutricionalmente, com exceção do aditivo
flavorizante adicionado (queijo, bacon, chocolate ou baunilha), compuseram a dieta 
hipercalórica.
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Tabela A3 – Composição percentual de carboidratos das rações padrão e
hiperlipídica

Rações

Carboidratos Padrão Hiperlipídica*

Raffinose 1,74 0,81

Maltose 1,07 1,60

Glicose Livre 0,82 1,63

Glicose 46,59 42,35

Frutose Livre 0,62 0,96

Frutose 20,93 16,46

Sacarose 8,83 11,57

Lactose 0,65 4,48

Fucose 0,17 0,15

Arabinose 5,55 6,78

Galactose 4,55 6,08

Xilose 5,47 4,27

Rhamnose 0,22 0,26

Manose 2,79 2,59

* Quatro rações hiperlipídicas idênticas nutricionalmente, com exceção do aditivo 
flavorizante adicionado (queijo, bacon, chocolate ou baunilha), compuseram a dieta 
hipercalórica.
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Tabela A4 – Composição percentual de aminoácidos das rações padrão e
hiperlipídica

Rações

Aminoácidos Padrão Hiperlipídica*

Ácido Aspártico 10,82 9,92

Ácido Glutâmico 20,15 18,98

Serina 5,24 5,06

Glicina 4,49 4,32

Histidina 2,51 2,43

Arginina 7,39 7,07

Treonina** 3,39 4,01

Alanina 4,53 4,69

Prolina 5,94 5,80

Tirosina 3,34 3,48

Valina** 5,06 5,33

Metionina** 1,89 2,43

Cistina 1,58 1,85

Isoleucina** 4,22 4,38
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Tabela A4 – Composição percentual de aminoácidos das rações padrão e hiperlipídica

(conclusão)

Rações

Aminoácidos Padrão Hiperlipídica*

Leucina** 7,79 7,96

Fenilalanina** 5,02 5,01

Lisina** 5,63 6,59

Triptofano** 1,01 0,69

* Quatro rações hiperlipídicas idênticas nutricionalmente, com exceção do aditivo
flavorizante adicionado (queijo, bacon, chocolate ou baunilha), compuseram a dieta 
hipercalórica. ** Aminoácidos essenciais.
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Tabela A5 – Análise cromatográfica da composição percentual de ácidos graxos 
saturados e insaturados do depósito de gordura retroperitonial dos animais controle 
e obeso após os períodos experimentais de 15 e 45 semanas.

Animais

Ácidos graxos C15 O15 C45 O45

Láurico (C12:0) 0,25 0,11 0,16 0,07

Mirístico (C14:0) 0,80 0,41 0,56 0,30

Palmítico (C16:0) 20,35 15,84 18,68 13,50

Palmitoleico (C16:1) 1,24 0,50 0,82 0,25

Esteárico (C18:0) 3,74 2,94 3,37 2,43

Oleico (C18:1n9c) 28,37 38,00 29,06 41,89

Linoleico (C18:2n6) 38,56 38,54 40,33 38,09

Linolênico (C18:3n3) 1,52 0,49 1,20 0,33

Outros 5,18 3,17 5,83 3,14

C15, animais controle 15 semanas; O15, animais obesos 15 semanas; C45, animais 
controle 45 semanas; O45, animais obesos 45 semanas.
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ABSTRACT

Lipid accumulation in the cytoplasm of the myocyte has been associated with 

cellular dysfunction and death, a phenomenon known as cardiac lipotoxicity. Leptin, a 

hormone derived from adipose tissue, acts as a regulator of lipid metabolism and 

plays an anti-steatosis role; however, leptin resistance has been related with

myocardial lipotoxicity. Whether leptin resistance is a risk factor associated with 

cardiac dysfunction on diet-induced obesity is unclear. The objective of this study 

was to evaluate the relationship between diet-induced obesity and cardiac lipotoxicity 

via the alteration of the OB-R/AMPK/ACC/Malonyl-CoA axis at different time points. 

Male Wistar rats were fed with a normal chow diet (12% from fat) or a high-fat diet 

(49% from fat), for 15 or 45 weeks, respectively. The adiposity index, body weight 

and co-morbidities were evaluated. Lipotoxicity on the heart was assessed by

analyzing cardiac function and morphologic changes, cardiac triglyceride, ceramide 

and lipid hydroperoxide accumulation. The cardiac apoptosis was examined by

TUNEL’s method. The leptin function was determined by examining plasma leptin 

levels, cardiac expression of leptin receptor and its related phosphorylations of AMP-

activated kinase protein (AMPK) and Acetyl CoA carboxilase (ACC). Result showed 

that obesity promoted by a high-fat diet in rats was characterized by an increase in 

adiposity index, body weight and high leptin levels at both 15 and 45 weeks. There 

was no difference in cardiac triglyceride and lipid hydroperoxide. Interestingly,

ceramide levels decreased in obese animals in both experimental periods, when 

compared with the control group. The cardiac morphological and functional

parameters were not altered. Although down-regulation of cardiac leptin receptor has 

occurred in chronic obesity, it does not adversely affect AMPK and ACC

phosphorylations. The results of this study indicate that development of obesity by 
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prolonged high-fat diet feeding in rats does not result in cardiac lipotoxicity, even in 

the presence of down-regulation of leptin receptor. This could be due to the

maintainenance of AMPK and ACC phosphorylations as a compensatory mechanism 

of pathophysiological relevance in this animal model. 

Keywords: cardiac lipotoxicity, leptin receptor, diet-induced obesity, high-fat diet, 

AMP-activated protein kinase, Acetyl CoA Carboxylase
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1 INTRODUCTION

Defined as an excessive or abnormal accumulation of adipose tissue that can 

deteriorate health [1], obesity is considered a major cause of increased

cardiovascular morbidity and mortality [2] and an independent risk factor for the 

development of heart failure [3]. Cardiac function deterioration has been associated 

with the degree and duration of obesity [4.5], however, the mechanisms responsible 

for this relationship are not completely understood. Under physiological conditions, 

60 to 70% consumed ATP by heart is from fatty acids oxidation [6]. Chronic shift to 

fatty acid oxidation may result in products derived from non-oxidative metabolism, 

such as triacylglycerol, diacylglycerol and ceramide. This may lead to dysfunction 

and/or myocyte death and, eventually, cardiac function depression, a process known 

as lipotoxicity [7-9]. Although this association has been noted in Acyl CoA Synthase

transgenic mice [8] and genetically obese Zucker fa/fa  [7], the relationship with the 

development by long-time of diet-induced obesity not has been reported. 

Leptin, a hormone derived from adipose tissue, acts as a regulator of lipid 

metabolism and plays an anti-steatosis role. It is able to protect the heart from lipid 

overload [10,11]. However, leptin resistance may produce myocardial lipotoxicity

[12,13] by altering the phosphorylation of intracellular messengers such as AMP-

activated protein kinase (AMPK). Palanivel et al. [13] showed that cardiomyocytes 

increased the fatty acid oxidation associated with decrease in intracellular lipid

content when exposed to leptin for a short-term. There was a reduction in fatty acid 

oxidation and, consequently, accumulation of intracellular lipid on 24 hours of

exposition [13]. This was associated with modulation of AMPK and ACC

phosphorylation, which suggests that leptin plays a preventive role in myocardial 
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steatosis in the short-term. However, this protection does not occur in the leptin 

resistant state.

Obesity has been frequently associated with hiperleptinemia [14,15], which 

suggests the leptin resistant state. If persistent leptin exposure causes myocardial 

lipid accumulation by altering the OB-R/AMPK/ACC/Malonil-CoA axis, the

hyperleptinemia associated with the development of diet-induced obesity will be a 

determining factor in cardiac leptin resistance and, consequently, lipotoxicity. Thus, 

the objective of this study was to evaluate the relationship between diet-induced

obesity and cardiac lipotoxicity by alterating the OB-R/AMPK/ACC/Malonyl-CoA axis 

in different lengths of time. The present results demonstrate that long-term feeding of 

a high-fat diet caused a progressive increase of obesity, which was associated with 

higher leptin levels. This however was not a factor in the development of cardiac 

lipotoxicity. Although down-regulation of the leptin receptor has occurred, it does not 

adversely affect AMPK and ACC phosphorylation.

2 MATERIALS AND METHODS

2.1 Animals and experimental model

This study was performed on male Wistar rats (6 weeks, 150g), supplied by 

São Paulo State University Animal Centre - UNESP – Botucatu/SP. Rats were 

randomly distributed into four groups: a normal diet  or a hypercaloric diet cycle, for 

15 or 45 weeks. The ND animals received commercial rat chow (ND; RC Focus 

1765, Agroceres®, Rio Claro, São Paulo, Brasil) and HD animals were fed in

hyperlipidic chows cycles (HD; RC Focus 2413, 2414, 2415 and 2416, Agroceres®,

Rio Claro, São Paulo, Brasil), alternating daily throughout the experimental period.

The hyperlipidic diet is nutritionally identical, however varies by different flavor
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additive (cheese, bacon, vanilla and chocolate). The calorie composition of the diets 

is given in Table 1. The dietary regimen was adapted from previous results obtained 

in our laboratory [16]. 

The groups received water and food ad libitum. Food consumption was

controlled every day, and body weight was measured weekly. Rats were housed in 

individual cages, in a temperature (24±2ºC) and humidity (55±5%) controlled

environment on a 12-12h light dark cycle. The study protocol was approved by

Botucatu School of Medicine Research Ethics Committee – UNESP and followed the 

Guide for Care and Use of Experimental Animals.

2.2 Characterization of obesity model

2.2.1 Adiposity index and characterization of control and obese group

Adipose tissue was isolated and weighed from the epididymal, visceral and 

retroperitonial pad. The total body fat was divided by the body weight

[(epididymal+visceral+retroperitoneal)/body weight x 100] and used as an adiposity 

index. This index was used for control and obese group characterization using the 

following criteria: 95% confidence intervals and upper (UL) and lower (LL) limits 

determined from the means value of adiposity index for both groups; then, mid points 

were calculated between the UL of normocaloric group and LL of the hypercaloric 

group. This midpoint (SP, separation point) was used to differentiate into which

group, obese or lean, the rats would be classified. To classify the animals into one of 

these groups, the following was parameters were considered: each animal from a 

hypercaloric diet positioned above the SP was considered obese, and the rats

submitted to normocaloric diet positioned below the SP were considered lean; the HD 

animals below SP and the ND rats above SP were excluded from the study. This 
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classification was performed in both experimental periods (15 and 45 weeks). This 

system was used based on previous results published by our group that showed that 

classification errors may occur in dietary models [17]. After the application of obesity 

criteria, the control and obese groups were constituted by: control (C15; n=9) and 

obese at 15 weeks (O15; n=11) and, control (C45; n=7) and obese at 45 weeks

(O45; n=7). Thus, the loss of animals in relationship to the initial number was: 18%, 

15%, 36%, 22%, respectively. This loss is similar to our anterior results.

2.2.2 Co-morbidities

Since obesity has been characterized by numerous co-morbidities in addition 

to an increase in body fat, we evaluated several conditions, including: systemic

insulin resistance, hyperinsulinemia, hyperleptinemia, hyperglycemia, dyslipidemia

and elevated systolic arterial pressure.

2.2.2a Systemic insulin resistance

Systemic insulin resistance was analyzed using the insulin tolerance test [18]. 

Rats were fasted overnight and their blood was sampled for glucose analysis at 0 

(before), 15, 30, 45, 60 and 90 min after administration of the insulin load (1.5 

UI/kg/ip) using a handheld glucometer (ACCU-CHEK®GO, Roche Diagnostic,

Mannheim, Germany). The insulin tolerance between all groups was determined 

according to the area under a curve of glucose (0 to 90 minutes).

2.2.2b Hormone and metabolite determination

At the end of the treatments all animals underwent a 12 to 15h fast, were then 

anaesthetized with sodium pentobarbital (40 mg/kg/ip) and were sacrificed by
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decapitation. Serum was separated by centrifugation at 3000 rpm for 10 minutes and 

an enzymatic colorimetric Kit was used to measure glucose (CELM®, São Paulo, 

Brazil), triacylglycerol (CELM®, São Paulo, Brazil) and free fatty acid (WAKO®,

WAKO Pure Chemical Industries Ltd, Osaka, Japan). Spectrophotometry was

performed with an automatic spectrophotometer Technicon RA-XTTM System (Global 

Medical Instrumentation, Minessota, USA). Serum insulin and leptin were measured 

by the Elisa method using assay kits from Linco Research Inc (Missouri, USA).

2.2.2c Systolic arterial pressure

The caudal systolic arterial pressure was evaluated with a semi-automated tail 

cuff device: Narco Bio-System® PE 300 (International Biomedical, Inc, Houston, TX, 

USA).

2.3 Characterization of cardiac lipotoxicity

2.3.1 Myocardial triacylglycerol and lipid hydroperoxide

Left Ventricle samples of 200 mg were homogenized in 5 ml of a cold 0.1 M

phosphate buffer (pH 7.4). Tissue homogenates were prepared in a motor-driven

teflon glass Potter Elvehjem, tissue homogenizer (1 min, 100 g). The homogenate 

was centrifuged at 10.000 rpm for 10 min, at 4ºC. The supernatant was used for 

triacylglycerol (test kit CELM; Modern Laboratory Equipment, SP, Brazil) and lipid 

hydroperoxide determinations [19].

2.3.2 Myocardial ceramide

Left ventricular fragments (100mg) were crushed and shaken vigorously. The 

internal standard (1ug of C17 ceramide/ 1 mL of methanol) was added in addition to 
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50µl ammonium hydroxide and 4 mL of hexane. The mixture was shaken for 60 min 

and centrifuged at 3500rpm for 5 min phase separation. The organic layer was taken 

and evaporated to dryness under nitrogen gas. The dry residues were reconstituted 

with 0.4 ml of methanol and transferred to the auto-injector microvials. The

determination of ceramide 16 in rat heart was performed by chromatography with 

negative ion electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry

(QUATTRO LC, Micromass, UK) detection. The QUATTRO LC was set up for

multiple reactions monitoring (MRM) for the following transitions: 550.4 > 293.5 for C-

17 and 536.4 > 237.5 for C-16. C16 (catalog number 860516P) and C17 (catalog

number 860517P) were purchased from Avanti Polar Lipids Inc. (Alabaster, AL, 

USA). This analyze was realized in Cartesius Analytical Unit (Department of

Pharmacology, State University of Campinas, UNICAMP, SP, Brazil). 

2.3.3 TUNEL

To quantify the relative numbers of cells with DNA fragmentation, TUNEL

assay was performed in heart tissue sections using the FragEL DNA Fragmentation 

Detection Kit (Calbiochem), according to the protocol of the manufacturer. Briefly, 

slides were first deparaffinized and myocyte nuclei were stripped of proteins by

incubation with 20 µg/mL proteinase K for 10 minutes. Following treatment with 3% 

H2O2 for 5 minutes, slides were incubated with terminal deoxynucleotidyl transferase 

(TdT) enzyme with TdT buffer and biotin-tagged nucleotides, in a humidified chamber 

at 37°C. Tagged nucleotides were detected using streptavidin-horseradishperoxidase

(HRP). After washing, sections were stained with diaminobenzadine (DAB)/H2O2

solution and counterstained with hematoxylin, dehydrated, and mounted.
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2.3.4 Echocardiographic study

Echocardiography was performed at the end of experimental periods to

evaluate left ventricular morphology and function using a commercially available 

Sonos 2000 echocardiograph (Hewlett-Packard Medical Systems, Andover, MA,

USA), which is equipped with a 7.5 MHz phased array transducer. Imaging was 

performed at a 60º sector angle and 3 cm imaging depth. Rats were anesthetized by 

ip injection with a mixture of ketamine (50 mg/kg) and xylazine (1 mg/kg). Two-

dimensionally targeted M-mode echocardiograms were obtained from short-axis

views of the LV at or just below the tip of the mitral valve leaflets; these were 

recorded on a black-and-white thermal printer (Sony UP-890 MD, Somatechnology, 

Cheshire, CT, USA) at a sweep speed of 100 mm/s. All LV traces were manually 

measured with a caliper by the same observer according to the method approved by 

the American Society of Echocardiography [20]. Measurements are the mean of at 

least five consecutive cardiac cycles. LV end-diastolic dimension (LVDD), posterior 

wall thickness (PWTd), and anterior wall thickness (AWTd) in diastole were

measured at the maximum diastolic dimension. LV end-systolic dimension (LVSD), 

posterior wall thickness (PWTs), and anterior wall thickness (AWTs) in systole were 

taken at the maximum anterior motion of the posterior wall. Left atrial dimension (LA), 

aortic dimension (AO), early peak transmitral flow velocity to late peak transmitral 

flow velocity ratio (mitral E/A), and heart rate (HR) were also measured. Relative wall 

thickness (RWT) was determined by PWT/LVDD. Left ventricular mass (LVM) was 

calculated using the following formula: ([LVDD + AWTd + PWTd]3 – LVDD3) × 1.04,

where the value 1.04 indicates the specific density of the myocardium. Indices of left 

ventricular systolic function were assessed by calculating endocardial fractional

shortening (FS) as follows: FS% = ([LVDD-LVSD]/LVDD x 100); midwall FS% = 
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([LVDD + ½ PWTd + ½ AWTd] – [LVSD + PWTs + ½ AWTs] / [LVDD + ½ PWTd + 

AWTd]); and LV wall systolic stress = SBP × (LVSD/2)/PWTs, where SBP is systolic 

blood pressure.

2.3.5 Post mortem cardiac morphologic study

Cardiac weight (HW), left ventricular weight (LVW), right ventricular weight 

(RVW) and atrium weight (AT) were measured, and cardiac weight/final body weight 

ratio (HW/FBW), left ventricular weight/final body weight ratio (LVW/FBW), right

ventricular weight/final body weight ratio (RVW/FBW) and atrium weight/final body 

weight ratio (AT/FBW) were calculated. Left ventricular fragments were used for total 

collagen quantification by Picrosirius Red.

2.4 Characterization of cardiac OB-R/AMPK/ACC axis 

The metabolic functionality of cardiac OB-R/AMPK/ACC axis was evaluated 

for gene and protein expression.

2.4.1 Gene expression by Real-time PCR

The real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (PCR) method 

with an Assay-on-Demand Gene Expression Product (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA) used unlabeled PCR primers and a TaqMan MGB probe (FAM dye-

labeled) optimized to work with the TaqMan Universal PCR Master Mix (P/N

4304437) in a StepOne plus PCR system (Applied Biosystems). This method was 

used to quantitatively measure OB-R (Rn 00561465-m1), AMPK (Rn 00576935-m1),

ACC (Rn 00573474-m1) and cyclophilin (Rn 00690933-m1) messenger RNA (mRNA) 

expression. All samples were assayed in triplicate. The mRNA contents were
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normalized to cyclophilin mRNA levels, and differences in expression were

determined by the Ct method described in the ABI user's manual (Applied

Biosystems).

2.4.2 Protein concentration by Western Botting

Cardiac tissues were homogenized and incubated in extraction Whole Cell 

Lysate Buffer (25 mM HEPES, 300 mM NaCl, 1.5 MgCl2, 0.2 mM EDTA, 0.05% 

Triton X-100, and 20 mM b-glycerophosphate, and a mixture of protease inhibitors) 

with agitation at 4°C for 15 min. Samples were then centrifuged at 13.200 and 55.000 

rpm at 4°C for 30 min and 60 min, respectively, and supernatant were collected.

Protein concentrations were determined using a Commassie Plus protein assay kit 

(Pierce, Rockford, IL, USA). Cardiac protein extract (100µg) was added to a solution 

containing 50 mM Tris-HCl (pH 6.8), 200 mM 2-Mercaptoethanol, 2% SDS, 0.1%

bromophenol blue and 10% glycerol, then boiled for 5 min before being run on SDS-

PAGE gel electrophoresis. The protein was transferred to a polyvinylidene difluoride 

membrane. Membranes were incubated overnight with 5% non-fat milk in Tris-

buffered saline containing 0.01% Tween 20 (TBS-T 0.01%). After blocking the 

membrane, immunoblotting was performed based on the manufacturer's instructions 

for each primary antibody against OB-R (Santa Cruz Biotechnology, CA, USA;

catalog number sc 8391), phospho AMPKa (Thr172) (Cell Signaling, Beverly, MA, 

USA; catalog number 2531) and phospho ACC (Ser79) (Cell Signaling, Beverly, MA, 

USA; catalog number 3661). The positive control to AMPK and ACC was used (Cell

Signaling, Beverly, MA, USA; catalog number 9158). Membranes were then

incubated with the secondary antibodies against rabbit or mouse (Bio-Rad

Laboratory, Hercules, CA). Anti-GAPDH antibody (Chemicon International, CA) was 
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used as an internal control. The blots were developed using the ECL SuperSignal® 

West Pico Chemiluminescent Substrate (Thermo Scientific, Rockford, IL, USA,

catalog number 34080) and analysed by using a densitometer (GS-710 calibrated 

imaging densit-ometer, Bio-Rad lab, CA, USA). 

2.5 Statistical analysis

Data is reported as means ± standard deviation or means ± standard error. 

Comparisons between groups were performed using Two Way ANOVA for

independent groups and completed for post hoc Tukey test. The level of significance 

was considered to be 5%.

3 RESULTS

3.1 Characterization of obesity-model

Obese animals ingested less food overall than the control group in both

experimental periods. In contrast, the caloric consumption was similar at 15 weeks 

(O15= C15) and increased at 45 weeks (O45>C45) (Table 2). Body weight, adiposity 

index and serum leptin increased in time-dependent manner in obese and control 

animals, however they were higher in obese group (O15>C45; O45>C45). The high 

fat diet-induced obesity did not influence the levels of serum glucose, NEFA and 

triglycerides or the area under the glucose curve, an indicator of insulin sensitivity. 

The serum insulin level was affected only in the long-term obesity group (O45>C45) 

(Figure 1). There were no significant differences among groups in tail-cuff blood 

pressures (data not shown).
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3.2 Characterization of cardiac lipotoxicity

The influence of high fat diet-induced obesity duration on the progression of 

cardiac lipotoxicity was assessed by analyses of cardiac triglyceride, lipid

hydroperoxide, ceramide and apoptosis in relation to cardiac morphology and

function. The ceramide level (C-16) was decreased in the obese group in both

experimental times (O15<C15, O45<C45), but not was influenced by time. Lipid

hydroperoxide and triglyceride were not different between experimental group and 

time (Figure 2).  The myocardial apoptosis, evaluated by TUNEL, not also affect 

(data no presented). 

Right ventricular and total heart weights were elevated with long-time of

obesity, which suggest cardiac remodeling in obese group with 45weeks. The

decreased of total heart/BW ratio in control and obese group with 45 weeks when 

compared with your respect control in 15 weeks  was due to higher body weight in 

relation to total heart weight. The obesity and experimental time not influenced the 

total collagen levels (Table 3). There was no evidence of systolic and diastolic

dysfunction in long-term of high fat diet-induced obesity (Table 4). There was

improvement in posterior wall shortening velocity in obese animals in 45 weeks in 

relationship control, which can be due the cardiac remodeling that occurred into 

obese group with long-time of experimental period. 

3.3 Characterization of cardiac OB-R/AMPK/ACC pathway

The role of cardiac OB-R/AMPK/ACC pathway as a possible factor in

lipotoxicity was also evaluated. Periods different of high fat diet-induced obesity were 

accompanied with decreased gene expression in leptin receptor (O15>C15;

O45>C45). However, the protein expression was decreased only with long-term
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obesity (O45>C45). This did not influence the gene expression of protein to AMPK 

and ACC, which was unaltered between the obese and control groups in both

experimental times (Figure 3). 

4 DISCUSSION

The short and long time spans of hypercaloric diet used in this study were 

effective in promoting different levels of obesity in the animals. We drew this

conclusion due to the progressive increase in the adiposity index in association to the 

increased body weight. The obesity state was associated to hyperleptinemia, but not 

with other co-morbidities such as dyslipidemia, hypertension and diabetes mellitus, 

except by hyperinsulinemia condition, which was related only at long-term obesity. 

Obesity development was not associated with cardiac lipotoxicity, even in the

presence of leptin receptor down-regulation, which did not affect the phosphorilation 

of the AMPK/ACC axis.

The current worldwide obesity epidemic has been associated with increased 

availability and consumption of high-energy diets and decreased energy expenditure 

[21]. Therefore, dietary manipulations to promote obesity in animals have been the 

most appropriate models to study the consequences of this pathology. Consistent 

with our previous investigation [16], the hyperlipid diet used in this study was efficient 

in promoting obesity, which was demonstrated by an increased adiposity index in 

association with a higher body weight. This condition was exacerbated with long-term

feeding of the high fat diet. These results were evident even in the absence of or 

slight increase in calorie intake between the obese and control groups at 15 or 45 

weeks, respectively (Table 2). The obese state must be due to a high feeding 

efficiency ratio in the hyperlipidic diet. There is evidence that consumption of high fat 
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is not accompanied by a proportional increase in its oxidation. This phenomenon 

favors the lipids deposition in adipose tissue, as triacilglycerol, leading to an increase 

in body weight [22,23]. 

Obesity has been associated with numerous co-morbidities in association with 

body weight and fat including: systemic insulin resistance, hypertension,

hyperleptinemia, diabetes mellitus, dyslipidemia and hyperinsulinemia [24,25]. The 

majority of these co-morbidities did not occur during obese state in this study, but 

there were increased leptin levels in both periods, and increased insulin levels with 

the long-term high-caloric feeding. Since leptin is synthesized and secreted by

adipose tissue and has been strongly associated with increased fat deposits, the 

increase in leptin hormone had to be due to higher body fat (Figure 1)  [26]. Leptin is 

mainly involved in the regulation of appetite and lipid oxidation [27]; thus, the

hypophagia observed in the obese group (Table 2) may suggest that the higher leptin 

level was effective in controlling appetite. The increase in fasting insulin

concentrations in the obese animals in the 45 week group must have occurred to 

maintain carbohydrate homeostasis and serum lipids; since insulin has a

fundamental role in metabolic regulation of these two substrates [28]. From this

study, we conclude: adipose tissue expansion, fasting normoglycemia and area 

under glucose curve unchanged in the insulin tolerance test supports the hypothesis 

that the increase in insulin was effective in maintaining homeostasis of  serum

carbohydrate and lipid levels. The normolipidemic in this study, as assessed by

normal serum levels of free fatty acids and triglycerides, also support this idea. 

The relationship between different periods of obesity and cardiac lipotoxicity 

was not evident in our results. This finding is supported by normal heart function in 

association to the absence of alteration in triacylglycerol, lipid hydroperoxide and 
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apoptosis from cardiomyocytes. The normality in these lipotoxicity markers was

accompanied by a decrease in the ceramide concentration between obese and 

control groups in both experimental time spans. The cardiac lipotoxicity concept is 

derived from the hypothesis that an excessive fatty acid supply to the heart may

causes a greater concentration of products derived from its non-oxidative

metabolism, such as triacylglycerol, diacylglicerol and formation de novo of ceramide 

[7-9,29]. Additionally, the excessive oxidation of fatty acids could lead to an increase 

in ROS production [30] and, consequently, lipid peroxidation. Together, the normal

triglyceride concentration (a marker of non-oxidative pathway) and lipid

hydroperoxide (an indicator of lipid peroxidation from the excessive catabolism)

showed in this study suggests a balance between input, storage and oxidation from 

fatty acids metabolism. The formation of ceramide de novo requires the incorporation 

of a saturated fatty acid, such as 16:0 palmitic acid [31]. The small concentration from 

this lipid, 15.09% in high-fat diet used (data not shown), in association with the 

reduced dietary intake in the obese animals (Table 2), may be responsible for lower 

ceramide levels. This data is in concordance to the results from Okere et al [32]. 

They showed that unsaturated fatty acids supplementation reduced ceramide

formation in the myocardium of rats on unsaturated fatty acid feeding during 12 

weeks. To the best of our knowledge, our data is the first from unsaturated-fatty acid 

diet exposition for a long duration. The decrease in the ceramide concentration and 

the normal production of free radicals may explain the absence of apoptosis in our 

study, since these products have been linked with programmed cell death activation 

[7-9,29-31]. In addition, this absence may explain the maintenance of normal cardiac 

function in obese rats during the long term feeding. There is little information on the 

relationship between different periods of obesity by a diet containing high-
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unsaturated fatty acids and cardiac lipotoxicity. Wilson et al. [33], studied rats

subjected to 3 diets: low fat, Western and high fat (10%, 45% and 60% calories from 

fat, respectively) during periods from one day to 48 weeks. They found cardiac

dysfunction in animals subjected to the Western diet after 48 weeks. The authors 

suggest that cardiac dysfunction was due to an inadequate activation of fatty acids 

oxidation by a decrease in saturated fat amount. In addition, they suggest that the 

higher content of carbohydrates in the Western diet could be involved in the process 

of dysfunction. 

Another interesting finding from this study is that the cardiac leptin receptor, 

but not the OB-R/AMPK/ACC/Malonyl-CoA axis, exhibited down regulation with long-

term obesity. It is known that leptin exerts various actions in different organs [27,34]. 

Leptin receptors have been identified in heart cells, suggesting that leptin has direct 

effects on the heart. For example, it could play a role in regulating the fatty acids 

metabolism, protecting the heart from lipid overload [10,11]. However, leptin

resistance may lead to cardiac intracellular lipid accumulation [12,13]. Our results 

showing decreased food intake and the absence of cardiac lipotoxicity in the obese 

animals may indicate maintenance in leptin action, despite the presence of fewer 

cardiac leptin receptors (Figure 3). The decrease in protein leve ls could be due to the 

negative feedback mechanism, since hyperleptinemia was evident in the obese rats 

(Figure 1), which was negatively correlated with cardiac leptin receptors (r= -0,60, p= 

0,0048). This fact is in agreement with, in part, the idea from Ren et al [35]. They 

suggest that cardiac leptin resistance due to a decrease in cardiac leptin receptors 

may be a compensatory mechanism to prevent further ventricular function

impairment in sustained obesity or hyperleptinemia. Conversely, our data does not

support the idea of leptin resistance, because the decrease in leptin receptors was 
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not accompanied by changes in the AMPK and ACC phosphorylation. This

divergence may be due to the leptin action to present a complex mechanism, which 

involve activities at levels of ligand, leptin receptor, and several down-stream

signaling [36]. At first glance, the absence of a relationship between AMPK/ACC

alteration and hyperlipitinemia demonstrated in this study differs those of Palanivel et 

al. [13]. They showed a negative association between leptin exposition by long-time

and AMPK/ACC phosphorilation, which was conducted to increase triglyceride

accumulation. This accumulation might be seen as a protective mechanism, since 

incorporation into neutral triglycerides has seen demonstrated to protect

cardiomyocytes [37] from lipotoxicity by buffering the accumulation of FFA. This

reinforces the idea of leptin serving as a protector role of the cardiac system. This 

may be performed through several pathways from leptin resistance to simple down 

regulation in the leptin receptors, as shown in this study. Our findings were the first 

that demonstrated the important pathophysiological relevance of leptin on cardiac 

metabolism in different periods of diet-induced obesity.

Diet composition may be considered a factor in the absence of cardiac

lipotoxicity in this study. It been has shown that high- palmitate diet, a saturated fatty 

acid, provides a higher cardiac cell death rate than a high-unsaturated fatty acid diet 

[32,38]. These results are consistent with data from studies in cell cultures derived 

from neonatal cardiomyocytes; which demonstrate that the oleate incubation

prevents palmitate-induced apoptosis [39,40]. Furthermore, recent studies found that 

a diet rich in fructose [41,42] and sucrose [43] exacerbates left ventricular dysfunction 

and increases mortality. It has also been shown that supplementation of fish oil, a 

polyunsaturated lipid, reverses the lipotoxicity and changes the glucose metabolism 

in rats whose hearts are dyslipidemic insulin resistant, by feeding them a sucrose-rich
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diet [44]. Since the hyperlipidemic diet decreases the carbohydrate content, lower 

intake of simple sugars in association with the high intake of unsaturated fatty acids, 

might also generate protective effects on the heart, even in presence of chronic

obesity. Additional studies are needed to elucidate the effects of chronic obesity on 

substrates other than none unsaturated fatty acid on cardiac lipotoxicity and the role 

of OB-R/AMPK/ACC/Malonyl-CoA axis.

In summary, the results this study demonstrates that development of obesity 

by long time feeding of high fat diet does not cause cardiac lipotoxicity. This absence 

may be due to the lack of alteration in the AMPK/ACC axis, even in the presence of a 

decrease in leptin receptors. This might be seen as a compensatory mechanism of 

important pathophysiological relevance, since hyperleptinemia is known as a factor in 

obesity, which if under constant activation could lead to an oxidative overload on

cardiac tissue.
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Table 1 - The calorie composition of experimental diets

Chows

Components Commercial Hyperlipidic*

Protein (%) 22 20

Carbohydrate (%) 43 26

Fat (%) 4 20

Others (%) # 31 34

% calories from protein 30 22

% calories from carbohydrate 58 29

% calories from fat 12 49

% calories from saturated fat 2.5 9.9

% calories from unsaturated 9.5 39.1

Calories (Kcal/g) 2.95 3.65

* The hypercaloric diet was composed by four nutritionally identical hyperlipidic chow, 
flavor with bacon, cheese, chocolate or vanilla.
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Table 2 - Food and caloric intake of control and diet-induced obese groups at end of 
experimental periods 15 and 45 weeks

Weeks

Variable 15 45

C 28 ± 1,4 Bb 26 ± 1,3 Ab

Food intake (g/day) 

O 23 ± 1,1 Aa 22 ± 1,2 Aa

C 84 ± 4,2 Ba 77 ± 3,9 Aa

Caloric intake (Kcal/day)

O 83 ± 4,0 Aa 81 ± 4,4 Ab

Data are expressed as means ± SD. C, control; O, obese. Capital letters (15 vs 45 
weeks); lower letters (C vs O). Different letters indicate significant difference (p<0,05, 
Two Way ANOVA, post hoc Tukey Test). 
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Table 3 - Post Mortem cardiac morphology in control and diet-induced obese groups 
at end of experimental periods 15 and 45 weeks

Weeks

Variable 15 45

C 0,79 ± 0,06 Aa 0,80 ± 0,06 Aa

Left ventricular weight (g)

O 0,77 ± 0,10 Aa 0,87 ± 0,03 Ba

C 0,32 ± 0,07 Aa 0,39 ± 0,16 Aa

Right ventricular weight (g)

O 0,38 ± 0,08 Aa 0,52 ± 0,06 Bb

C 0,06 ± 0,02 Aa 0,04 ± 0,01 Aa

Atrium weight (g)

O 0,06 ± 0,01 Aa 0,06 ± 0,02 Aa

C 1,16 ± 0,08 Aa 1,22 ± 0,16 Aa

Total heart (g)

O 1,21 ± 0,13 Aa 1,45 ± 0,07 Bb

C 2,46 ± 0,17 Aa 2,22 ± 0,17 Ba

Total heart /body weight (g/g)

O 2,39 ± 0,16 Aa 2,20 ± 0,14 Ba

C 2,2 ± 0,8 Aa 2,3 ± 0,5 Aa

Total collagen (%)

O 1,8 ± 0,8 Aa 1,9 ± 0,6 Aa

Data are expressed as means ± SD. C, control; O, obese. Capital letters (15 vs 45 
weeks); lower letters (C vs O). Different letters indicate significant difference (p<0,05,
Two Way ANOVA, post hoc Tukey Test). 
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Table 4 - Cardiac morphology and function assessed by transthoracic
echocardiography in control and diet-induced obese groups at end of experimental 
periods 15 and 45 weeks

Weeks

Variable 15 45

C 0,96 ± 0,09 Aa 0,99 ± 0,10 Aa

Left ventricular mass (g)

O 1,02 ± 0,12 Aa 0,99 ± 0,09 Aa

C 0,18 ± 0,01 Aa 0,18 ± 0,01 Aa

Left ventricular mass relative (mm)

O 0,17 ± 0,01 Aa 0,18 ± 0,02 Aa

C  44 ± 4,0 Ba 37 ± 3,2 Aa

PWSV (mm/s)

O 44 ± 3,9 Aa 42 ± 6,6 Ab

C 50 ± 3,5 Aa 47 ± 6,1 Aa

Endocardial fractional shortening (%)

O 49 ± 4,1 Aa 52 ± 5,3 Aa

C 1,52 ± 0,22 Aa 1,23 ± 0,15 Aa

E/A

O 1,46 ± 0,26 Aa 1,39 ± 0,69 Aa

Data are expressed as means ± SD. C, control; O, obese; PWSV, posterior wall 
shortening velocity; E/A, early peak transmitral flow velocity to late peak transmitral 
flow velocity ratio. Capital letters (15 vs 45 weeks); lower letters (C vs O). Different 
letters indicate significant difference (p<0,05, Two Way ANOVA, post hoc Tukey
Test).
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Figure legends

Figure 1. Body weight, adiposity index, area under glucose curve and, serum

glucose, triglyceride, non-esterificated fatty acid (NEFA), leptin and insulin of control 

and diet-induced obese groups at end of experimental periods 15 and 45 weeks. 

Data are expressed as means ± SD. * Significant difference (p<0,05, Two Way

ANOVA, post hoc Tukey Test). 

Figure 2. Cardiac ceramide, lipid hydroperoxide and triglyceride of control and diet-

induced obese groups at end of experimental periods 15 and 45 weeks. Data are 

expressed as means ± SD. * Significant difference (p<0,05, Two Way ANOVA, post 

hoc Tukey Test). 

Figure 3. Cardiac relative gene (A) and protein (B) expression of leptin receptor (OB-

R), AMP-activated kinase protein (AMPK) and acetyl CoA carboxilase (ACC) in 

control and diet-induced obese groups at end of experimental periods 15 and 45 

weeks. The phosphorylation sites to AMPK and ACC were Thr172 and Ser79,

respectively. Data are expressed as means ± SD. * Significant difference (p<0,05, 

Two Way ANOVA, post hoc Tukey Test). 
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Figure 1.
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Figure 2.
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Figure 3.
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