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Hipercolesterolêmica por Seis Semanas
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Resumo
Fundamento: Alta ingestão de lipídeos e colesterol compõe a dieta da sociedade moderna e está envolvida com o
desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Entretanto, há lacunas na literatura quanto à existência de modelos
de dislipidemias em ratos Wistar.
Objetivos: Analisar o perfil cardiometabólico de ratos Wistar alimentados com dieta hiperlipídica e
hipercolesterolêmica por seis semanas.
Métodos: Ratos Wistar jovens foram alimentados com dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica por seis semanas
para induzir a hiperlipidemia. Os ratos foram submetidos à cateterização da artéria carótida para determinar
a pressão arterial. Após jejum, amostras de sangue foram coletadas por meio do cateter, e as concentrações de
colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos e glicose foram determinadas. Amostras do tecido cardíaco foram
removidas para análise histológica, a fim de se verificar a hipertrofia ventricular.
Resultados: A ingestão da dieta por seis semanas foi eficaz em induzir alterações cardiometabólicas. O perfil
dislipidêmico apresentado pelos ratos Wistar foi acompanhado de hiperinsulinemia, hipertensão moderada e
hipertrofia ventricular do coração. Não houve alterações na glicemia.
Conclusões: A administração de dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica em ratos Wistar jovens por seis
semanas induziram alterações cardiometabólicas tornando-se um modelo eficaz para distúrbios dessa natureza.
(Int J Cardiovasc Sci. 2016;29(5):362-369)
Palavras-chave: Ratos, Dieta Hiperlipídica, Restrição Calórica, Hipercolesterolemia, Hipertensão, Hipertrofia
Ventricular Esquerda.

Abstract
Background: The diet of modern society is composed by large intakes of lipids and cholesterol, involved in the development of cardiometabolic
diseases. However, there are gaps in the literature regarding the existence of dyslipidemia models in Wistar rats.

Objectives: To analyze the cardiometabolic profile of Wistar rats on a six-week hyperlipidic, hypercholesterolemic diet.
Methods: Young Wistar rats were kept on a hyperlipidic, hypercholesterolemic diet for six weeks to induce hyperlipidemia. The rats
underwent catheterization of the carotid artery to determine blood pressure. After fasting, blood samples were drawn through the catheter,
and concentrations of total cholesterol, HDL cholesterol, triglycerides and glucose were determined. Cardiac tissue samples were taken for a
histological analysis to check for ventricular hypertrophy.

Results: The six-week diet was effective in inducing cardiometabolic alterations. The dyslipidemic profile presented by the Wistar rats was
accompanied by hyperinsulinemia, moderate hypertension and cardiac ventricular hypertrophy. There were no alterations in glycemia.

Conclusion: The six-week hyperlipidic, hypercholesterolemic diet in young Wistar rats induced cardiometabolic alterations, becoming an
effective model for disorders of this nature. (Int J Cardiovasc Sci. 2016;29(5):362-369)
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Introdução

Tratamentos

Obesidade, aterosclerose e hipertensão, quando
associadas em um único paciente, constituem uma
série de fatores metabólicos de risco conhecidos como
síndrome metabólica. Esta síndrome está relacionada
a distúrbios no metabolismo de insulina e de lipídeos,
como a hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo II
e dislipidemias caracterizadas por concentrações
plasmáticas elevadas de triglicerídeos e LDL, associado
a reduções das concentrações de HDL.1-3

Os ratos Wistar jovens (n=9), com quatro semanas de
idade, foram aleatoriamente distribuídos em grupos:
normolipidêmico (n=4) e hiperlipidêmico (n=5).
Os normolipidêmicos foram alimentados ad libitum, por
seis semanas, com ração padrão de laboratório (4% gordura,
0% colesterol e 23% de proteína; Labina-Purina, Brasil).
Os animais do grupo hiperlipidêmico foram alimentados
com dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica, contendo
15% de gordura de manteiga de cacau, 1,25% de colesterol,
0,5% de ácido cólico, 27,9% proteína.12,13

Condições verificadas principalmente em países
ocidentais ricos como, por exemplo, estilo de vida
social, tendência a uma alimentação com dietas ricas em
lipídeos, sedentarismo e trabalho excessivo contribuem
com o aumento da incidência dessa doença em pessoas de
todas as idades, principalmente trabalhadores ativos.4-6
O início dessa complexa síndrome ainda não está
totalmente claro, e uma importante questão a ser
respondida é: Qual o fator desencadeador dessa doença?
Estudos mostram que existe uma relação próxima entre
essa síndrome e a resistência à insulina7,8 e dietas ricas
em gordura.1,4
Um ponto diferencial nesse estudo é que a maioria
dos trabalhos encontrados na literatura envolvendo a
administração de dietas hiperlipídicas e as alterações
cardiovasculares são desenvolvidas com camundongos.
Estudos divulgados em ratos Wistar apresentam
longos protocolos de tratamento como 20 semanas9,10 ou 30
semanas11 acarretando altos custos para a manutenção dos
ratos. Assim, propusemos nesse estudo avaliar a eficácia
do tratamento dietético de curta duração para instalação de
distúrbios cardiovasculares e metabólicos em ratos Wistar.

Métodos

Animais
Foram utilizados ratos machos Wistar pesando
150 g (4 semanas de idade) no início dos experimentos.
Os animais foram mantidos em sala com temperatura
controlada (22±2ºC), com ciclo claro escuro de 12 horas
(luzes acendendo às 6h30). Os experimentos foram
realizados de acordo com os princípios adotados pelo
COBEA (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal)
para utilização de animais em pesquisa e educação, sob
os números 226-1, 2561-1, consoantes à Declaração de
Helsinki de 1975, revisada em 2008.

Cateterização dos vasos sanguíneos
Os ratos foram anestesiados com xilazina (50 mg/Kg
de peso, i.m.) e hidrocloreto de ketamina (0,01 mg/kg de
peso, i.m), e a artéria carótida esquerda foi cateterizada
com uma cânula de polietileno (PE 20) siliconizada e
preenchida com 5 mM de citrato de sódio. O cateter foi
conectado a um tubo PE 50 (com 25 cm de comprimento,
preenchido com solução de NaCl 0,9%), exteriorizado
na região interescapular, fixado na pele do animal. 14
Esse método permite coletar amostras de sangue de ratos
não anestesiados e com liberdade de movimento. Todos
os ratos, antes da realização do experimento, tiveram
48 horas de recuperação da cirurgia em gaiolas individuais.

Determinação da pressão arterial
Após terem se recuperado da cirurgia, os ratos
cateterizados foram mantidos na gaiola, conscientes, sem
restrição de movimento e em ambiente silencioso. A pressão
arterial foi registrada a cada batimento, utilizando-se um
transdutor de pressão (Gould-Strain Gauge) conectado a
um pré-amplificador acoplado a um cateter intra-arterial.
As medições foram registradas em computador, para
posterior análise com o WINDAQ-PRO Data Acquisition
software (DI220 AT CODAS data acquisition system, Data
Instruments Co). A pressão arterial sistólica, diastólica e
média e a frequência cardíaca em condições basais foram
calculadas utilizando-se o software Advanced CODAS.

Amostras sanguíneas
Após jejum de 16 horas, mostras de sangue foram
coletadas utilizando-se um cateter. Colesterol total,
colesterol HDL, triglicerídeos (TAG) e concentrações
de glicose foram determinadas no soro, utilizando-se
método colorimétrico com kits de diagnóstico (Laborlab;
Barueri, SP, Brazil). Um método indireto foi utilizado
para determinar as concentrações de LDL e VLDL
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colesterol.15 Ácidos graxos livres (AGL) também foram
determinados por método colorimétrico, utilizando-se
kit específico de diagnóstico (Wako Chemicals GmbH;
Neuss, Germany). As concentrações de insulina foram
determinadas por radioimunoensaio (RIE), conforme
descrito na literatura. 16 O índice aterogênico (IA),
medida que indica a tendência do organismo em
desenvolver aterosclerose, foi determinado pelo cálculo:
IA=[(Colesterol total – HDL)/HDL].

Análise histológica
Os ratos foram eutanaziados por aprofundamento da
anestesia, e amostras do tecido cardíaco foram removidas
para realização de análise histológica e verificação da
hipertrofia ventricular. O ventrículo foi lavado em solução
fisiológica, pesado e imediatamente colocado em recipiente
contendo formaldeído. Fatias do ventrículo foram
desidratadas em álcool com concentrações crescentes
(70% até absoluto), seguido por diafanização em xilol,
imersão de Bouin e inclusão em parafina (58oC - 60oC).
Os blocos foram cortados com 5 µm de espessura e corados
com Tricômio Masson. O diâmetro da câmara, área e a
espessura da parede ventricular foram determinadas com
o software Scion Image (NIH Image software).

da Universidade Estadual de Campinas e, ao chegar ao
Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, quatro
animais foram aleatoriamente separados para compor o
grupo normolipidêmico. Os cinco animais que restaram
foram designados para constituir o grupo dislipidêmico.
Após indicação da distribuição normal dos dados pela
análise de Kolmogorov Smirnov, os resultados foram
analisados por teste t de Student não pareado,conforme
indicado nas legendas. O nível de significância estatística
adotado foi de 5%. Os resultados estão apresentados em
média ± erro padrão da média (EPM). O estudo estatístico
foi realizado utilizando-se o software Prisma.

Resultados

Concentrações séricas de colesterol total, LDL, VLDL
e TAG
Os ratos que fizeram ingestão de dieta hiperlipídica
e hipercolesterolêmica durante seis semanas (da 4a até a
10a semana de vida) apresentaram aumento significativo
das concentrações séricas de colesterol total, LDL,
VLDL colesterol e triglicerídeos (Tabela 1). Não foram
observadas diferenças significativas para as concentrações
de HDL colesterol. Além disso, nos ratos alimentados com
a dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica, o IA foi maior
que nos animais do grupo controle (Tabela 1).

Análise estatística
O cálculo do número amostral de experimentos para
cada uma das condições diferentes foi realizado de acordo
com Lenth,17 utilizando-se o programa: Statistica 7.0 (Stat
Soft, Inc. 2004: version 7. www.statsoft.com). Esse cálculo
foi realizado de forma a garantir os seguintes parâmetros:
poder do teste mínimo de 0,80 e alpha pré-fixado em
0,05. Os animais foram retirados do Biotério Central

Concentrações plasmáticas de glicose
As concentrações plasmáticas de glicose não foram
alteradas para os ratos que fizeram ingestão de dieta
hiperlipídica e hipercolesterolêmica. Por outro lado,
as concentrações de insulina foram significativamente
maiores, comparado aos ratos que fizeram ingestão de
ração convencional (Tabela 2).

Tabela 1
Concentrações séricas de colesterol total, HDL-, LDL-, VLDL-colesterol, triglicerídeos, AGL e IA em ratos que fizeram
ingestão de dieta padrão ou hiperlipídica e hipercolesterolêmica por seis semanas
Dieta

CT (mg/dL)

HDL (mg/dL)

LDL (mg/dL)

VLDL (mg/dL)

TAG (mg/dL)

AGL (mmol/L)

IA

Padrão (4)

36,2 ± 4,2

5,2 ± 1,2

24,2 ± 5,5

6,7 ± 0,8

20,9 ± 1,2

0,65 ± 0,06

7,1 ± 1,8

Hiperlipídica e
Hipercolesterolêmica (5)

95,7 ± 9,5*

6,6 ± 0,4

83,2 ± 9,4*

10,5 ± 0,5*

51,3 ± 1,7*

1,02 ± 0,14

15,3 ± 1,3*

CT: Colesterol total; HDL: Lipoproteína de alta densidade; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de muito baixa densidade; TAG:
Triglicerídeos; AGL: Ácidos graxos livres; IA: Índice aterogênico; Amostras de sangue foram coletadas após 16 horas de jejum, de ratos conscientes, sem
restrição de movimento; IA = [(colesterol total – HDL)/HDL)]. Os resultados estão apresentados com média ± EPM. O número de animais está indicado
entre parênteses; * média significativamente diferente do grupo controle; (p < 0,05; Teste t de Student, não pareado).
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Tabela 2
Concentrações séricas de glicose e plasmáticas de insulina em ratos que fizeram ingestão de dieta padrão ou hiperlipídica
e hipercolesterolêmica por seis semanas
Dieta

Glicose (mg/dL)

Insulina (ng/mL)

Padrão (4)

112,9 ± 11,9

0,75 ± 0,02

Hiperlipídica e Hipercolesterolêmica (5)

110,5 ± 4,9

1,30 ± 0,12*

Amostras de sangue foram coletadas após 16 horas de jejum, de ratos conscientes, sem restrição de movimento. Os resultados estão apresentados com média ± EPM.
O número de animais está indicado entre parênteses; * média significativamente diferente do grupo controle; (p < 0,05; Teste t de Student, não pareado).

Pressão arterial
A pressão arterial média, sistólica e diastólica, assim
como a frequência cardíaca, foi significativamente
maior em ratos que ingeriram a dieta hiperlipídica e
hipercolesterolêmica por seis semanas (Tabela 3).

Análise histológica do coração
A massa do ventrículo esquerdo foi significativamente
maior em ratos alimentados com dieta hiperlipídica e
hipercolesterolêmica. Resultados similares foram
encontrados para o índice de massa ventricular e

para a espessura da parede do ventrículo esquerdo
(p < 0,0001), diâmetro interno (p < 0,0001) e razão
da espessura da parede com o diâmetro interno
(p < 0,0001). A área da câmara ventricular esquerda,
por outro lado, não mostrou alteração (Tabela 4).
As alterações morfológicas estão demonstradas na
Figura 1: Coluna A: imagens da área de secção
transversa de metade do órgão, obtidas por microscópio
analítico (coloração Tricômio de Masson); Coluna B:
área da superfície dos cardiomiócitos, Coluna C: visão
longitudinal dos cardiomiócitos; Coluna D: fibrose do
miocárdio; e Coluna E: fibrose perivascular.

Tabela 3
Pressão arterial média, pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca de ratos conscientes que fizeram ingestão
de dieta padrão ou hiperlipídica e hipercolesterolêmica por seis semanas
Dieta

PAM (mmHg)

PS (mmHg)

PD (mmHg)

FC (bpm)

Padrão (3)

105 ± 2

120 ± 2

91 ± 1

346 ± 7

Hiperlipídica e Hipercolesterolêmica (4)

112 ± 1*

130 ± 1*

98 ± 2*

368 ± 4*

PAM: Pressão arterial média; PS: Pressão sistólica; PD: Pressão diastólica; FC: Frequência cardíaca. Os resultados estão apresentados com média ± EPM.
O número de animais está indicado entre parênteses; * média significativamente diferente do grupo controle; (p < 0,05; Teste t de Student, não pareado).

Tabela 4
Peso corporal, massa do ventrículo esquerdo, índice de massa ventricular, espessura da parede do ventrículo esquerdo,
diâmetro interno, área da câmara e razão da espessura do ventrículo e diâmetro interno do ventrículo esquerdo de ratos
que fizeram, por seis semanas, ingesta de dieta padrão ou hiperlipídica e hipercolesterolêmica
Dieta

PC (g)

MV (mg)

IMV (mg/g)

EV (mm)

DI (mm)

EV / D

AC (mm)

Padrão (4)

292,4 ± 13,2

546,6 ± 23,9

1,89 ± 0,15

11,5 ± 0,12

28,8 ± 0,2

0,40 ± 0,004

218,1 ± 4,4

Hiperlipídica e Hipercolesterolêmica (4)

307,8 ± 7,5

653,8 ± 28,2*

2,22 ± 0,10

15,1 ± 0,51*

20,6 ± 0,3*

0,64 ± 0,010*

220,1 ± 4,7

PC: Peso corporal; MV: Massa do ventrículo esquerdo; IMV: Índice de massa ventricular; EV: Espessura da parede do ventrículo esquerdo; DI: Diâmetro
interno; AC: Área da câmara; EV/DI: Razão da espessura do ventrículo e diâmetro interno do ventrículo esquerdo. Os resultados estão apresentados
com média ± EPM. Índice de massa ventricular = peso do ventrículo / peso corporal. O número de animais está indicado entre parênteses; * média
significativamente diferente do grupo controle; (p < 0,05; Teste t de Student, não pareado).
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Figura 1
Figuras representativas da análise histológica de ratos tratados durante seis semanas com dieta padrão (N) ou hiperlipídica e hipercolesterolêmica (H).
Os tecidos foram corados com Tricômio Masson. Coluna A: Área de secção transversa de metade do coração. A espessura da parede do ventrículo esquerdo
foi significativamente maior em ratos alimentados com dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica. Coluna B: Área de superfície dos cardiomiócitos (escala =
7µmm). Coluna C: Vista longitudinal dos cardiomiócitos. Coluna D: Fibrose do miocárdio. Coluna E: Fibrose perivascular (Coluna B-E- aumento de 400x).

Discussão
Estudos experimentais e epidemiológicos
confirmaram que a dislipidemia primária (genética)
e secundária (alterações hormonais e/ou metabólicas
resultantes de fatores ambientais) são aterogênicas, e
o principal fator de risco para aterosclerose e doenças
coronarianas.18-20 Depois de seis semanas de ingestão
de dieta hiperlipídica e hipercolesterolêmica, os ratos
apresentaram dislipidemia associada à hiperinsulinemia
e hipertensão moderada. Elevações nas concentrações
séricas de triglicerídeos, colesterol total, LDL e VLDL
caracterizaram a dislipidemia aterogênica. O IA foi maior
nos ratos que fizeram ingestão de dieta hiperlipídica e
hipercolesterolêmica. As concentrações séricas de HDL
e AGL não foram afetadas pela dieta.
As elevadas concentrações de lipídeos podem ser o
fator que desencadeia outras alterações metabólicas.
Foi proposto que o acúmulo intracelular de triglicerídeos,21
que aumenta a produção de glicose, precede os efeitos
dos lipídeos na ação periférica da insulina.22-24
O excesso de ingestão de nutrientes, principalmente
glicose e lipídeos, podem causar resistência à insulina nos
músculos e tecido adiposo, assim como compromete a

produção endógena de glicose. Modelos experimentais
com animais alimentados com dietas hiperlipídica
mostraram redução na tolerância à glicose, associada
a menor captação de glicose basal e estimulada pela
insulina.25 Os resultados aqui apresentados mostraram
que ratos alimentados com dieta hiperlipídica e
hipercolesterolêmica estavam hiperinsulinêmicos e
euglicêmicos, o que, provavelmente, indica redução
de tolerância à glicose. A captação da 2-deoxi-glicose
pelos adipócitos, assim como o clamp euglicêmicohiperinsulinêmico, está sendo avaliada em nosso
laboratório, para confirmar essa condição nesse
modelo experimental.
Comprometimento da sensibilidade à insulina
e/ou do transporte de glicose foram relacionados
a mudanças nas composições de ácidos graxos de
membrana plasmática induzidos por dieta com lipídeos.
As gorduras saturadas, presentes na dieta hiperlipídica
e hipercolesterolêmica, parecem ser mais deletérias que
as gorduras monossaturadas e polissaturadas26-28 no
tocante aos lipídeos induzirem redução da sensibilidade
à insulina. Estudos em coelhos demonstraram que
a hipercolesterolemia induzida por dieta resultou
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em depressão da função sistólica e diastólica como
consequência do aumento da quantidade de colesterol
no sarcolema cardíaco, alterações na permeabilidade
ao cálcio e/ou atividade da SERCA-2.18 Portanto, o
consumo de gordura animal, associado ao estilo de vida
sedentário, predispõe tanto a elevação de lipoproteínas
aterogênicas quanto a síndrome metabólica.1,4
Os ratos alimentados com dieta hiperlipídica e
hipercolesterolêmica, comparados aos ratos controle,
mostraram, também, aumento significativo da FC e da
PAM com moderado, porém significativo, aumento da PS
e PD. O aumento da FC é um indicador da hiperatividade
do sistema nervoso simpático (SNS),29,30 e é descrito
que essa atividade do SNS aumenta com a ingestão
de calorias.22,31 As concentrações elevadas de insulina
parecem ser o link entre a absorção dos nutrientes e a
atividade simpática. O aumento da frequência cardíaca,
associado ao quadro dislipidêmico, é um fator envolvido
na gênese da hipertensão e da aterosclerose.
A resistência à insulina e hiperinsulinemia também
foram descritas como mecanismos importantes na
fisiopatologia da dislipidemia e aterosclerose. 32,33
Foi sugerido que a insulina regula a resistência vascular
periférica levando à vasoconstrição pela ativação do SNS.
Na situação de resistência à insulina, as terminações
nervosas do simpático não são significativamente afetadas,
assim, o estímulo simpático é contínuo.33 Por outro lado,
a insulina aumenta a síntese do óxido nítrico (NO),34,35
reduzindo a vasoconstrição mediada por catecolaminas e
potencializando a vasodilatação mediada por acetilcolina
nos vasos sanguíneos. Essas ações parecem ser
protetoras contra o desenvolvimento da hipertensão
arterial. Entretanto, na condição de resistência à insulina,
tais efeitos são diminuídos32,36 levando à hipertensão.
Além disso, a estimulação do crescimento e da migração
das células musculares lisas na parede do vaso está
diretamente associada à iniciação e progressão
desse processo, 37 no qual a síntese de NO está
reduzida. Evidência que a hiperinsulinemia precede
o desenvolvimento de distúrbios vasculares foi
descrita anteriormente.38
Foi demonstrado que o óxido nítrico é um efetivo
anti-hipertrófico e inibidor do remodelamento cardíaco.39
Entretanto, as elevadas concentrações plasmáticas
de LDL observadas em ratos alimentados com dieta
hiperlipídica podem promover aumento do estresse
oxidativo através da peroxidação de lipídeos, reduzindo a
disponibilidade de NO40 e aumentando as concentrações
de nitrito e nitrato.41 Somado a isso, moléculas como o

fator de necrose tumoral (TNF-α), o qual é secretado
pelo tecido adiposo e é um fator que contribui com
a resistência à insulina e dislipidemia, 42 também
são indutoras adicionais de apoptose de miócitos.
Apesar de não verificarmos apoptose nos corações
avaliados, essa condição é associada à redução
progressiva da função ventricular ou lesão do miocárdio43
e hipertrofia concêntrica, devido à sobrecarga de pressão,
conforme demonstrado em nossos resultados.
Rosen et al.,44 em estudo com pacientes com falência
cardíaca crônica e cardiopatia hipertrófica, confirmaram
ativação anormal do SNS com redução na densidade
dos adrenoceptores beta(β) do miocárdio. Em estudos
preliminares, identificamos que ratos alimentados com
dieta hiperlipídica, por seis semanas, apresentaram
subsensibilidade à agonistas β-adrenérgicos no
átrio direito.45
A principal limitação do estudo é a ausência de
investigação dos mecanismos envolvidos na indução
dos distúrbios apresentados. Entretanto, como é um
modelo de indução de dislipidemia pela dieta em apenas
6 semanas, novos trabalhos podem ser desenvolvidos, a
fim de se desvendar os mecanismos relacionados com
essa síndrome.

Conclusões
Os resultados mostraram que a ingestão de dieta
hiperlipídica e hipercolesterolêmica por seis semanas
induziram dislipidemia associada à hiperinsulinemia,
hipertensão e hipertrofia ventricular esquerda.
Esse quadro está associado a doenças cardiometabólicas.
Portanto, esse pode ser um modelo experimental de curta
duração para indução de distúrbios cardiometabólicos
por meio da dieta em ratos Wistar, que pode
contribuir para elucidar os mecanismos dessa complexa
condição patológica.
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