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RESUMO 

SILVA, R.N.O. Efeito protetor do baço contra a resposta inflamatória do tecido 
adiposo perivascular do leito mesentérico de camundongos obesos. 2018. 95 f. 
Tese (Doutorado em Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade 
de São Paulo. São Paulo,2018.  
 
Na obesidade ocorre hipertrofia dos adipócitos e inflamação do tecido adiposo 
visceral. O tecido adiposo perivascular (PVAT) circunda a maioria dos vasos 
sanguíneos.  Assim como outros depósitos, o PVAT também é propenso à inflamação. 
A proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK) está presente no 
PVAT e está relacionada com a redução da inflamação nesse tecido. O baço é um 
órgão linfoide e é um importante regulador do sistema imunológico. Dessa maneira, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar a participação do baço na resposta inflamatória 
do PVAT do leito mesentérico e o possível envolvimento da AMPK nos camundongos 
obesos. Para isso, camundongos machos C57BL/6 de 4 semanas de idade foram 
submetidos à esplenectomia (SPX) ou à cirurgia fictícia (SHAM) e passaram a ser 
alimentados com ração padrão (CT-controle) ou ração hiperlipídica (OB-obeso) 
durante 16 semanas. O baço e o PVAT do leito mesentérico foram utilizados para 
analisar: o conteúdo proteico de citocinas, imunofenotipagem de leucócitos, expressão 
de AMPK e pAMPKthr172 e quimiotaxia de células de baço para PVAT. A expressão do 
mRNA da adiponectina foi avaliada no PVAT mesentérico. Baços de camundongos 
selvagens (WT) e com deleção genética da AMPKa1 (KO) alimentados com dieta CT 
ou HF foram utilizados para avaliar a expressão de mRNA de citocinas e 
imunofluorescência para detecção de linfócitos totais. O baço de camundongos 
obesos apresentou aumento no conteúdo de TNF-α, diminuição no conteúdo de IL-10 
e população similar de células imunológicas e fosforilação da AMPK. O PVAT 
mesentérico de OB-SHAM mostrou reduzido conteúdo de citocinas pró-inflamatórias, 
inalterada área de adipócitos, fosforilação de AMPK, células T e macrófagos M1 e 
redução de células B e macrófagos M2. Por outro lado, o PVAT mesentérico de SPX-
OB mostrou hipertrofia de adipócitos, redução da fosforilação de AMPK, aumento de 
citocinas pró-inflamatórias, redução de células B e macrófagos M2 e aumento de 
macrófagos M1. No entanto, a resposta dos leucócitos migratórios do baço para o 
PVAT foi reduzida nos grupos OB-SHAM e OB-SPX. O baço de camundongos AMPK 
KO mostrou um perfil inflamatório diminuído. Em conclusão, nossos dados indicam 
que a associação da atividade da AMPK e a inflamação é diferente no PVAT do leito 
mesentérico e no baço de camundongos obesos. O baço e a AMPK expressão no 
PVAT podem proteger esse tecido contra os danos promovidos pela dieta hiperlipídica.  
 
Palavras-chave: Tecido adiposo perivascular, baço, dieta hiperlipídica, AMPK 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

SILVA, R. N.O. Spleen protective effect against the inflammatory response of 
perivascular adipose tissue from bed mesenteric of obese mice. 2018. 95 p. 
Ph.D.thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São 
Paulo. São Paulo. 2018.  
 
Adipocyte hypertrophy and inflammation in the visceral adipose tissue are observed in 
obesity. The perivascular adipose tissue (PVAT) surrounds blood vessels and exerts 
paracrine action on the vasculature. The enzyme AMP-activated protein kinase 
(AMPK) appears reduce inflammation. Spleen is the largest lymphoid organ and it is an 
important regulator of the immune system. In this study, we investigated the influence 
of the spleen on the inflammatory profile of mesenteric PVAT in obese mice and 
whether AMPK would protect from effects promoted by high fat diet. To test this 
hypothesis C57BL/6 male mice were either splenectomized (SPX) or sham operated 
(SHAM) and received either control (CT) or high fat diet (HF, OB). Spleen and 
mesenteric PVAT were used to analyse: protein content of cytokines, 
immunephenotyping of leukocyte, AMPK and pAMPKthr172 expression and spleen cell 
chemotaxis for PVAT. Expression of adiponectin mRNA was evaluated in mesenteric 
PVAT. Spleens from wild type (WT) and AMPKa1 knockout (KO) mice fed CT or HF 
diet were used for expression of mRNA of cytokines and immunofluorescence for 

detection leukocyte. Spleen of obese mice showed increase in TNF- content, 
decrease in IL-10 content and similar population of immune cells and AMPK 
phosphorylation. Mesenteric PVAT from OB-SHAM showed reduced proinflammatory 
cytokine content, unchanged adipocyte area and AMPK phosphorylation, T cells and 
M1 macrophages, and reduced B cells and M2 macrophages. On the other hand, 
mesenteric PVAT from SPX-OB showed adipocyte hypertrophy, reduced AMPK 
phosphorylation, increased proinflammatory cytokines, reduced B cells and M2 
macrophages and increased M1 macrophage. However, migratory leukocyte response 
from spleen to PVAT was reduced in both OB-SHAM and OB-SPX groups. Spleen 
from AMPK KO mice showed a decreased inflammatory profile.  In conclusion, ours 
results showed the association between AMPK activity and inflammation is different in 
mesenteric PVAT and spleen of obese mice. The spleen and AMPK expressed in the 
mesenteric PVAT may protect this tissue against deleterious effects promoted by HFD. 
 
Keywords: Perivascular adipose tissue, spleen, high fat diet, AMPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

A obesidade pode ser considerada a “Nova Síndrome do Mundo”, isso 

porque o número de indivíduos obesos, independente de classe social e/ou 

idade, cresce a cada ano (NAMMI et al., 2004). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, 1,9 bilhões de adultos, 39% da população mundial, 

encontra-se com excesso de peso. Destes, 11%, ou seja, 600 milhões, são 

obesos (OMS, 2015). No Brasil, 40% da população foi classificada com 

sobrepeso (OMS, 2011). Estima-se que no ano de 2025 haja 2,3 bilhões de 

pessoas no mundo acima do peso e, destas, 700 milhões serão classificadas 

como obesas. Em vista disso, a obesidade é considera uma epidemia global 

(OMS, 2014).   

Um dos parâmetros utilizados para classificar o sobrepeso e a 

obesidade é o índice de massa corporal (IMC). Para tanto, calcula-se a razão 

entre a massa corporal do indivíduo (kg) pela altura do mesmo ao quadrado 

(m2). Os valores de IMC para a classificação do peso de um indivíduo são 

descritos na Tabela 1 (RASOULI et al., 2007; JAMES, 2008; OMS, 2015;). 

 
Tabela 1- Classificação do índice de massa corpórea (IMC) (OMS,2015). 

Classificação IMC 

Normal 18,5-24,9 

Sobrepeso 25,0-29,9 

Obesidade classe I 30,0-34,9 

Obesidade classe II 35,0-39,9 

Obesidade classe III ou Obesidade mórbida Acima de 40 

 

A obesidade é definida pelo acúmulo anormal excessivo de tecido 

adiposo (OMS, 2015), seu desenvolvimento é atribuído a um desequilíbrio, de 

origem multifatorial, entre o consumo e o gasto energético, podendo estar mais 

associado a fatores comportamentais, tais como sedentarismo e/ou ingestão 

excessiva de alimentos com alto teor de gorduras e carboidratos, do que 

propriamente a alterações genéticas (BLOOR e SYMONDS, 2014). É 

importante ressaltar, ainda, que a localização do acúmulo de tecido adiposo 

deve ser considerada para avaliar a obesidade e, nesse sentido, a razão 



 

cintura/quadril e a circunferência abdominal são medidas essenciais, pois 

avaliam o acúmulo visceral de gordura (ZRAIKA et al., 2002; WANG et al., 

2008).  

O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento 

de diversas doenças, tais como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, doenças 

cardiovasculares, apneia do sono e câncer (como, por exemplo, o de mama) 

(LEAL e MAFRA, 2013). No entanto, o mecanismo pelo qual o acúmulo do 

tecido adiposo está relacionado com essas doenças ainda não foi 

completamente compreendido. 

Por muitos anos o tecido adiposo foi considerado apenas como um 

reservatório enérgico (FLIER et al., 1987), entretanto sabe-se que esse tecido 

participa também do metabolismo dos esteroides sexuais, da manutenção da 

temperatura corpórea, da regulação hormonal e da proteção mecânica visceral 

(FONSECA et al., 2006 e OUCHI et al., 2011). Em 1994, Zhang e 

colaboradores mudaram o paradigma do tecido adiposo ao descreverem que o 

mesmo secretava e sintetizava a leptina; a partir de então diversas substâncias 

bioativas, chamadas de adipocinas, foram descritas, conferindo a esse tecido 

funções endócrinas.  

 A primeira adipocina a ser descrita foi a leptina, que atua no sistema 

nervoso central inibindo a formação de neuropeptídios relacionados com o 

apetite, como o neuropeptídeo Y; e também através do aumento da expressão 

de neuropeptídios anorexígenos, como o hormônio estimulante de -

melanócito (-MSH) e o hormônio liberador de corticotropina (CRH) (ZHANG et 

al, 1994, NEGRÃO et al., 2000, WILDING, 2001). 

Existe uma grande variedade de adipocinas presentes no tecido 

adiposo, em termos de estrutura e função (TRAYHURN, 2005), que podem ter 

ação local de forma parácrina e autócrina, bem como sistemicamente, de forma 

endócrina (GAO, 2006, KERSHAW e FLIER,2004). Esse grupo inclui, além da 

leptina,  citocinas clássicas (TNF- e IL-6), fatores de crescimento (fator de 

transformação de crescimento), proteínas do sistema do complemento 

alternativo (adipsina), proteínas envolvidas na hemostasia (inibidor do ativador 

de plasminogênio-1), na regulação da pressão arterial (angiotensinogênio), no 



 

metabolismo de lipídeos (proteína de transferência de éster de colesterol e 

proteína carreadora do retinol), na homeostase da glicose (adiponectina) e na 

angiogênese (fator de crescimento endotelial vascular); bem como as proteínas 

de fase aguda (proteína C-reativa - PCR) e de resposta ao estresse 

(haptoglobina, metalotioneína) (TRAYHURN, 2005).  

O tecido adiposo é composto por adipócitos, classificados em três tipos: 

marrom, bege e branco (PFEIFER e HOFFMANN, 2015, GUSTAFSON et al., 

2010; MAENHAUT et al., 2011). Além dos adipócitos, é formado também por 

pré-adipócitos, células tronco mesenquimais, células vasculares, células 

neurais e células do sistema imunológico, como monócitos, linfócitos e 

macrófagos residentes, todas elas contribuindo para a secreção de adipocinas 

que atuam em vários órgãos e sistemas, influenciando e modulando suas 

funções, como, por exemplo, o fígado, o músculo esquelético e o sistema 

cardiovascular (GUSTAFSON et al., 2010; MAENHAUT et al., 2011).  

O tecido adiposo marrom é composto por adipócitos marrons, os quais 

possuem várias vesículas lipídicas, tornando-os multioculares; com um grande 

número de mitocôndrias, possuem alta expressão da proteína desacopladora-1 

(UCP-1) e são amplamente vascularizados. A ativação da UCP-1 dissipa o 

gradiente de elétrons para a síntese de ATP, o que estimula a atividade da 

cadeia respiratória e, ao utilizar nutrientes disponíveis, resulta na geração de 

calor (termogênese) (BOLUS e HASTY, 2018, IKEOZA et al., 2010). Esse tipo 

de tecido encontra-se principalmente, em recém-nascidos e crianças, nas 

regiões cervicais (FONSECA et al., 20 06), em adultos na região 

supraclavicular e em roedores na região interscapular (BOLUS e HASTY, 

2018).  

 O tecido adiposo branco é composto por adipócitos brancos, que 

contém uma única gota lipídica, tornando-os uniloculares;  armazenam energia 

na forma de triglicerídeos e participam da regulação do balanço energético 

mediante ao processo de lipogênese e lipólise (BLOOR e SYMONDS, 2004),  

além disso, possuem alta capacidade de secretar adipocinas, conferindo a este 

tecido função endócrina (VÁZQUEZ-VELA et al.,2008, BOLUS e HASTY, 

2018). Em humanos, o tecido adiposo branco é amplamente distribuído em 

dois depósitos de gordura: o depósito subcutâneo e o visceral, localizados 



 

especificamente nas áreas retroperitoneal, mesentérica e omental; 

adicionalmente, esse tecido está presente também em depósitos menores que 

circundam o coração, os vasos sanguíneos e os rins, chamados de depósitos 

epi/pericárdio, perivascular e perirenal, respectivamente. Roedores, além 

desses depósitos, possuem também depósito gonadal (BLOOR e SYMONDS, 

2004, BOLUS e HASTY, 2018).    

O adipócito bege possui características morfológicas de adipócitos 

brancos, como armazenamento de lipídeos, e de adipócitos marrons, como a 

expressão da proteína UCP-1 (WALDÉN et al., 2011). Pode originar-se da 

transdiferenciação dos adipócitos brancos ou por meio da diferenciação e 

maturação de células precursoras, sendo sua origem embrionária diferente da 

demais (BOLUS e HASTY, 2018). Estímulos, tais como a exposição 

prolongada ao frio ou a fármacos, como os agonistas beta-adrenérgicos e 

PPAR-γ (CHEN et al., 2016), estimulam o desenvolvimento de adipócitos bege 

nos depósitos de tecido adiposo branco, processo chamado de “browning”. Em 

roedores, os adipócitos beges encontram-se principalmente na região inguinal 

(BLOOR e SYMONDS, 2004, BOLUS e HASTY, 2018). 

Outro tipo de tecido adiposo, o tecido adiposo perivascular (PVAT), 

circunda os vasos sanguíneos, com exceção da microcirculação e do leito 

cerebral, especificamente ao redor da camada adventícia – camada mais 

externa do vaso sanguíneo –, não existindo uma barreira anatômica que os 

separe (RAJSHEKE et al., 2011, HUANG et al, 2018, MEIJER et al., 2011).  

Acreditava-se que este tecido era apenas um componente estrutural, cuja 

função seria fornecer proteção mecânica aos vasos sanguíneos durante a 

contração dos tecidos próximos (BROWN et a., 2014), entretanto sabemos que 

além do papel estrutural, o PVAT desempenha muitos outros papéis na função 

vascular, pois secreta adipocinas metabolicamente ativas, conferindo a esse 

tecido funções endócrinas e parácrinas.  

O PVAT é composto por células-troncos, pré-adipócitos, fibroblastos, 

mastócitos e inervação (ERINGA et al., 2012; MEIJER et al., 2011 CALABRO e 

YEH, 2007).  Dependendo de sua localização, sua estrutura e composição são 

diferentes (VOORDE et al., 2014): o PVAT da aorta torácica, por exemplo, é 

semelhante ao tecido adiposo marrom, com adipócitos multiloculares, grande 



 

número de mitocôndrias e expressão da UCP-1 (CHATTERJEE et al., 2009; 

FITZGIBBONS et al., 2011), enquanto o PVAT das artérias coronarianas, 

mesentéricas e aorta abdominal se assemelha ao tecido adiposo branco, com 

células uniloculares, menor vascularização e presença de células imunológicas, 

como macrófagos (SZASZ e WEBB, 2012, GUZIK et al., 2013). 

Embora apresente semelhanças com os demais depósitos, o PVAT 

parece ter origem embrionária distinta. A deleção condicionada do PPARγ em 

células que expressam SM22α1 impede o desenvolvimento de PVAT no leito 

mesentérico e na região aórtica, mas sem interferir no desenvolvimento dos 

depósitos interscapular, gonadal, inguinal, subcutâneo e periepididimal em 

camundongos (CHANG et al., 2012). A ausência de desenvolvimento do PVAT 

pode ser explicada pelo fato de o gene SM22α1, expresso em células do 

músculo liso vascular no início do desenvolvimento, ser expresso de maneira 

transitória em células precursoras de PVAT ou o PVAT e as células do músculo 

liso vascular compartilharem do mesmo precursor (BROWN et al., 2014). Em 

conjunto, os dados sugerem que a origem embrionária do PVAT é distinta dos 

demais depósitos. 

Até o ano 1991, acreditava-se que o PVAT não exercia nenhuma função 

sob a vasculatura, por isso eram removidos para os estudos relacionados à 

função vascular. Porém Soltis e Casis (1991) demonstraram que o PVAT 

possuía ação anticontrátil sobre a resposta vasoconstritora à noradrenalina em 

anéis de aorta torácica de ratos Wistar. A partir de então, outros estudos 

descreveram que o efeito anticontrátil do PVAT pode ocorrer por meio da 

liberação de diversas substâncias vasoativas, como fator relaxante derivado do 

PVAT (FRDP), a angiotensina (1-7), adiponectina, peróxido de hidrogênio, 

leptina e óxido nítrico (NO) (FERNÁNDEZ-ALFONSO et al., 2013, GOLLASH e 

DUBROVSKA, 2004). 

 Diante do fato que componentes secretados pelo PVAT poderiam 

exercer ação nas células do músculo liso vascular, estudos buscaram 

compreender a função do PVAT em diversas doenças. Foi demonstrado, em 

modelos animais, que a obesidade induzida por dieta promove a perda do 

efeito anticontrátil (GUZIK et al., 2007; MA et al., 2010; GAO et al., 2007). 

Diversos fatores podem contribuir para a perda do efeito anticontrátil do PVAT, 



 

como redução da NO sintase endotelial (eNOS) e da AMPK (MA et al., 2010; 

MEIJER et al., 2013). Em nosso laboratório, foi demonstrado que a obesidade, 

induzida por dieta hiperlipídica por 16 semanas, inibe a ação anticontrátil do 

PVAT em artérias de resistência do leito mesentérico, corrigida pelo tratamento 

com antagonista do receptor AT1 e aumento da eNOS (HASHIMOTO, 2016).  

Além de fatores vasodilatadores, citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-18 e MCP-1), angiotensina II e ânion superóxido 

também são produzidos pelo PVAT (MAENHAUT e VAN De VOORDE, 2011, 

MIAO e LI, 2012, SCHROETE et al., 2013, da COSTA et al., 2018), de maneira 

que, semelhantemente aos demais depósitos, estresse oxidativo (KETONEN et 

al., 2010; REBOLLEDO et al., 2010; Gil-ORTEGA et al.,2014; MARCHESI et 

al., 2009), hipóxia e inflamação (GREENSTEIN et al., 2009) também podem ser 

observados no PVAT. Cartterjee et al. (2009) demonstraram que os adipócitos 

brancos presentes no PVAT do leito coronariano de humanos secretam mais 

quimiocinas (MCP-1 e IL-8) e citocina pró-inflamatória (IL-6) e menor infiltração 

de linfócitos T comparados aos depósitos de tecido adiposo subcutâneo e 

visceral (CARTTERJEE et al.,2009).  Em outro leito vascular – aorta abdominal 

–, foi observado aumento na produção de IL-8 e de MCP-1 em indivíduos 

obesos, este aumento foi relacionado com a infiltração de leucócitos neste 

tecido, levando a um estado pró-inflamatório (HENRICHOT et al., 2005). Em 

modelos animais, Police e colaboradores (2009) observaram que 

camundongos obesos induzidos por dieta hiperlipídica apresentam maior 

liberação e expressão de MCP-1 e de seu receptor, o CCR2, em tecido adiposo 

periaórtico da aorta abdominal, cujo fenótipo é de tecido adiposo branco. No 

entanto, o PVAT de aorta torácica de camundongos alimentados com dieta 

hiperlipídica apresenta reduzida infiltração de macrófagos em relação ao PVAT 

da aorta abdominal (FITZGIBBONS et al., 2011). 

A inflamação do PVAT pode estar associada à perda da função 

anticontrátil. Aoqui e colaboradores (2014) constataram que a perda da função 

anticontrátil do PVAT do leito mesentérico ocorreu apenas quando houve 

infiltração de células inflamatórias e aumento da expressão de genes de 

citocinas pró-inflamatórias. Almabrouk e colaboradores (2018) apontaram que a 

proteína AMPK pode ser o elo entre a perda da função anticontrátil e a 



 

inflamação do PVAT em camundongos obesos. Esses autores mostraram que 

camundongos deficientes de AMPKα1 não obesos apresentaram perda da 

função anticontrátil e infiltração de células inflamatórias no PVAT, de maneira 

similar aos camundongos obesos, que também apresentaram reduzida 

ativação da AMPK.  

A proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK) é uma 

proteína heterotrimétrica que consiste em uma subunidade α catalítica e 

subunidades β e γ regulatórias. Em mamíferos existem múltiplas isoformas de 

cada subunidade (α1, α2, β1, β2, γ1, γ2 e γ3), as quais são codificadas por 

diferentes genes e diferentemente expressas em vários tecidos (HARDIE, 

2003). Sua ativação baseia-se no envolvimento da ligação da AMP à 

subunidade γ, o que induz uma mudança conformacional no complexo AMPK, 

que alostericamente ativa a subunidade α catalítica, pelo aumento da 

fosforilação do resíduo Treonina 172 (Thr 172), promovido por uma quinase 

reguladora da AMPK (AMPKK) (HAWLEY et al., 1996; HARDIE, 2003).  

A AMPK é um sensor da energia intracelular e regula o metabolismo de 

glicose e lipídeos (HARDIE, 2011). Essa proteína é ativada por aumento 

intracelular da razão AMP/ATP (adenosina monofosfato/adenosina trifosfato) 

em resposta ao estresse metabólico, levando à inibição de vias anabólicas que 

consomem ATP – como o da síntese proteica, de colesterol e de triglicerídeos 

–, e à estimulação de vias catabólicas que produzem ATP, como, por exemplo, 

oxidação de ácidos graxos e captação de glicose e glicólise (HARDIE, 2011). 

No sistema vascular, a AMPK é essencial para a manutenção da função e 

estrutura vascular, podendo proteger contra os danos acometidos pela 

obesidade e por doenças cardiovasculares (ALMABROUK et al., 2018, 

NAGATA e HIRATA, 2010; EWART e KENNDY, 2011).  

Além de seu papel regulatório no metabolismo, a AMPK inibe a resposta 

inflamatória. Nos adipócitos, a AMPK reduz a secreção de IL-6, IL-8 e MCP-1 

(LIHN et al., 2008, MORITA et al., 2018). Camundongos obesos deficientes de 

AMPKβ1 apresentam aumento das adipocinas pró-inflamatórias TNF-α, MCP-1 

e leptina no sangue periférico e aumento de TNF- e IL-1 no tecido adiposo 

periepididimal (GALIC et al., 2011). Nos macrófagos, a AMPK reduz a secreção 

das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6 (YANG et al., 2010), 



 

aumenta a produção da citocina anti-inflamatória IL-10 (SAG et al., 2008, 

GALIC et al., 2011) e promove polarização para o fenótipo anti-inflamatório M2 

(SAG et al., 2008). A expressão proteica da AMPK foi reduzida em macrófagos 

e células T isolados do baço em um modelo de encefalomielite autoimune; a 

indução desse modelo em camundongos com deleção da AMPK1 promoveu 

uma doença mais severa, aumentada produção de citocinas pró-inflamatórias 

em células do baço e maior infiltração dessas células no sistema nervoso 

central (NATH et al., 2009). Ainda, a ativação da AMPK com AICAR ou 

metformina impediu a mobilização de monócitos da medula óssea para a 

circulação e reduziu o número de leucócitos no baço, resultando em reduzida 

infiltração de macrófagos na placa aterosclerótica de camundongos com 

deleção de ApoE alimentados com dieta ocidental (WANG et al., 2017). 

A mobilização de células imunológicas para a circulação responde 

ativamente aos estímulos inflamatórios e imunológicos (TROTTIER et al., 

2012). O baço é o maior órgão linfoide secundário e importante origem das 

células imunológicas recrutadas por estímulos inflamatórios; o mesmo é 

envolvido por uma cápsula elástica e fibrosa com trabéculas emergentes 

voltadas para o parênquima interno, garantindo a estabilidade e a manutenção 

de uma estrutura bem organizada (TARANTINO et al., 2011, CEST, 2006). As 

arteríolas centrais partem do ramo da artéria esplênica nas trabéculas para 

posteriormente mergulhar na área de polpa branca, que é constituída bainha 

perivascular de linfócitos T, circundada por folículo de linfócito B e uma zona 

marginal, que faz interface com a polpa vermelha, constituída por linfócitos B e 

macrófagos. Neste ponto, o sangue flui através da zona marginal que circunda 

a polpa branca em direção à área da polpa vermelha, onde o sangue é 

direcionado para os seios venosos (Figura 1); então o sangue flui novamente 

através da trabécula e é transportado para a veia esplênica. A polpa vermelha 

esplênica supervisiona o processo de filtração do sangue, no qual macrófagos 

residentes fagocitam eritrócitos antigos, ativam a resposta à infiltração 

bacteriana e permitem a reciclagem de ferro (TARANTINO et al., 2011).  

 

 

 



 

 

Figura 1: Descrição esquemática da organização arquitetônica de áreas esplênicas 
contendo várias células imunológicas: Polpa Branca (PB) e Polpa Vermelha (PV) com 
fibras nervosas simpáticas que inervam as Zonas Marginais (MZ) (modificado a partir: 
TARANTINO et al., 2011). 

 

Inúmeros estudos mostram uma relação entre o sistema imunológico e 

doenças cardiovasculares, e o baço pode ter uma participação importante. 

Swirski et al. (2009) demonstraram que monócitos não diferenciados residem 

no baço em número maior do que na medula óssea. Em resposta à injúria 

isquêmica no miocárdio, ocorre mobilização em massa dos monócitos do baço, 

que se acumulam na área isquêmica para auxiliar no processo de reparação 

(SWIRSKI et al., 2009). O estímulo hipertensivo (infusão de angiotneisna II por 

28 dias) promove descarga simpática no baço e mobilização das células T para 

os vasos sanguíneos e rins, que representam locais alvos para os danos da 

elevação da pressão arterial (CARNEVALE et al., 2016). 

O baço também pode ter uma participação na inflamação observada na 

obesidade, mas o seu papel ainda não está estabelecido.  No início da dieta 

hiperlipídica há recrutamento de células B derivadas desse órgão, produtoras 

de citocina anti-inflamatória IL-10, para o tecido adiposo visceral, mas com a 

expansão desse tecido a demanda dessas células B é superior ao 

recrutamento, que pode resultar em inflamação (WU et al., 2014). Por outro 

lado, Gotoh e colaboradores (2012, a) demonstraram que no baço de 

camundongos obesos induzidos por dieta hiperlipídica há menor produção de 

células B (B220+) e, consequentemente, menor síntese de citocina anti-

inflamatória IL-10. Ainda, Wang et al. (2013) demonstraram que células T 



 

reguladoras estão em menor proporção no sangue periférico e no órgão em 

questão, resultando em maior concentração de citocinas pró-inflamatórias no 

sangue e no baço de camundongos obesos em relação ao grupo controle.  

Tendo em vista que a obesidade promove infiltração de células 

imunológicas no tecido adiposo visceral, a origem embrionária do PVAT difere 

dos demais depósitos, o baço participa da mobilização de células imunológicas 

diante de um estímulo inflamatório e a AMPK atenua a resposta inflamatória;  a 

hipótese do nosso trabalho consiste na concepção de que a dieta hiperlipídica 

por 16 semanas promoveria inflamação no PVAT do leito mesentérico, estando 

o baço participando desta resposta inflamatória e a sinalização via AMPK 

envolvida na proteção contra os impactos causados pela dieta hiperlipídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Nosso estudo revela que: 

- Apesar da obesidade já ter sido estabelecida, 16 semanas de dieta 

hiperlipídica ainda não promove inflamação no PVAT do leito mesentérico; 

- O PVAT é um depósito com características diferentes às do tecido 

adiposo periepididimal, pois os dois depósitos respondem diferentemente à 

dieta hiperlipídica, tanto em relação à inflamação quanto à morfologia;  

- O baço, apesar de apresentar indícios de inflamação, é de suma 

importância para o controle dos danos causados pela dieta hiperlipídica, uma 

vez que a sua ausência promove inflamação no PVAT do leito mesentérico e 

exacerba a inflamação no tecido adiposo periepididimal.  

- A relação da AMPK com a inflamação é diferente no PVAT e no baço, 

tendo um caráter anti-inflamatório no PVAT mesentérico e pró-inflamatório no 

órgão em questão. 
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