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RESUMO 

HAGIHARA GN. Resposta à angiotensina II em artérias mesentéricas de resistência 

na obesidade: participação das MAPKs. [Dissertação (Mestrado em Farmacologia)] 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 

 

Na obesidade há alteração da função vascular. Um dos mecanismos envolvidos 

nessa alteração é o aumento da ativação do sistema renina-angiotensina, 

comprometendo a resposta à angiotensina II (Ang II), que pode ativar as vias de 

sinalização intracelular das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs). 

Para investigar o papel da obesidade e das MAPKs na resposta à Ang II, utilizamos 

ratos Wistar que receberam injeção de glutamato monossódico (4,0g/Kg, s.c.) a 

partir do 2o ao 6o dia e vida e que foram analisados com 16 semanas. Esse 

tratamento foi eficaz em induzir a obesidade caracterizada por aumento do Índice de 

Lee, das gorduras periepididimal e retroperitoneal, sem alteração da massa magra 

(sóleo e EDL), além de induzir a hipertrigliceridemia, aumento das frações VLDL e 

LDL, sem alteração no colesterol total, HDL-colesterol e na pressão arterial sistólica. 

A resposta à Ang II foi estudada em artérias mesentéricas de resistência isoladas 

utilizando o miógrafo de arame. Os ratos obesos apresentaram menor resposta à 

Ang II quando comparados aos controles. Essa alteração foi dependente do 

endotélio e envolveu o receptor AT2 (ATR2), pois o seu antagonismo corrigiu a 

menor resposta nos obesos. A expressão proteica de AT1R não diferiu dos 

controles, enquanto os obesos apresentaram aumento da expressão de AT2R. A 

inibição da óxido nítrico sintase pelo L-NAME, corrigiu a menor resposta à Ang II em 

obesos, indicando que o NO participa da menor contração, o que foi confirmado pelo 

aumento da expressão basal da eNOS. A inibição da NADPH oxidase pela apocinina 

reduziu a contração à Ang II nos dois grupos estudados, mostrando que a alteração 

encontrada nos ratos obesos não envolve a participação das espécies reativas de 

oxigênio. A menor resposta à Ang II nos obesos envolve a via da ERK 1/2 que 

favorece  a vasodilatação, pois a sua inibição corrigiu essa resposta. Demonstramos 

também que os ratos obesos já apresentam aumento da expressão de ERK1/2 no 

estado basal e que o estímulo de Ang II aumentou ainda mais a fosforilação dessa 

MAPK. Já as vias da JNK e p38 MAPKs estão envolvidas na manutenção da 
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resposta contrátil à Ang II, pois a inibição de cada uma dessas vias diminuiu ainda 

mais a contração nos obesos. A alteração parece ser específica, pois não foi 

observada diferença na resposta contrátil induzida por noradrenalina e cloreto de 

potássio. As MAPKs parecem não constituir o principal mecanismo pelo qual a Ang II 

e a noradrenalina promovem vasoconstrição nos controles, uma vez que a inibição 

de cada uma dessas três MAPKs não alterou a resposta contrátil a esses agentes. 

Portanto, concluímos que na obesidade, a resposta contrátil à Ang II é  menor, como 

possível mecanismo adaptativo frente ao aumento da ativação do sistema renina 

angiotensina. Esse mecanismo envolve a participação do endotélio com maior 

liberação de NO, aumento do número de AT2R, e da fosforilação da eNOS e da 

ERK1/2. Essas vias favoreceriam a vasodilatação em ratos obesos, que se traduz 

em menor resposta contrátil à Ang II.  

 

Palavras-chave: Obesidade. Angiotensina II. MAPKs. 
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ABSTRACT 

HAGIHARA GN.  Differential participation of MAPKs in angiotensin II-induced 

contraction in obesity. [Master thesis (Pharmacology)] São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 

 

Obesity is associated to vascular dysfunction. One of the mechanisms involved in 

this alteration is increased activation of the renin-angiotensin system, compromising 

the response to angiotensin II (Ang II), a vasoactive peptide that can activate the 

mitogen-activated protein kinases (MAPKs) pathways. To investigate the role of 

obesity and MAPKs in vascular reactivity to Ang II, Wistar rats received monosodium 

glutamate injections (4.0g/kg, s.c.) from 2nd to 6th day after birth and were used at the 

age of 16 weeks. This treatment was effective in inducing obesity characterized by 

increased Lee`s index, retroperitoneal and periepididymal fat with no change in lean 

body mass (soleus and EDL), and induced hypertriglyceridemia, increased VLDL and 

LDL fractions, with no change in total cholesterol, HDL-cholesterol and systolic blood 

pressure. The response to Ang II was analyzed in isolated mesenteric resistance 

arteries using a wire myography. The obese rats had lower response to Ang II when 

compared to controls. This alteration was endothelium-dependent and involved the 

AT2 receptor (AT2R) because the AT2R antagonism corrected the lower response. 

The AT1R protein expression did not differ from controls, while AT2R expression was 

increased in obese rats. Inhibition of nitric oxide synthase by L-NAME corrected the 

response to Ang II, indicating the participation of NO in the lower response, which 

was confirmed by the increased basal expression of eNOS. Inhhibition of  NADPH 

oxidase by apocynin reduced the contraction to Ang II in both groups, indicating that 

the alteration observed in obese rats did not involve the participation of reactive 

oxygen species. Because the inhibition of ERK1/2 corrected the Ang II response, we 

concluded that the lower response to Ang II involves ERK1/2 pathway that promotes 

vasodilatation. We have also demonstrated that obese rats have increased ERK1/2 

expression in basal and Ang II stimulus. Since the inhibition of JNK and p38 MAPKs 

pathways decreased even more the Ang II response, we concluded that they are 

involved in maintenance of the contractile response to this agonist. The alterations 

were specific because there was no difference in the contractile response to 

norepinephrine and potassium chloride. The MAPKs appear not to be the main 
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mechanism by which Ang II and noradrenline promote vasoconstriction in controls, 

since inhibition of each of three major MAPKs pathways did not alter the contractile 

response to thes agents. Therefore, we concluded that in obesity, the lower 

contractile response to Ang II might be an adaptive mechanism against the increased 

activation of the renin-angiotensin system. This mechanism involves the participation 

of the endothelium through a greater release of NO, increased AT2R, eNOS and 

ERK1/2 expressions. These pathways would contribute to vasodilatation in obesity, 

which was expressed as a lower contractile response to Ang II. 

 

Key words: Obesity. Angiotensin II. MAPKs. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Obesidade 

A obesidade e as doenças que surgem como consequência dela, tais como o 

diabetes tipo 2, a hipertensão e as doenças cardiovasculares, estão aumentando de 

modo significativo a mortalidade em todo o mundo (Wild et al., 2004). Estudos 

epidemiológicos demonstram que a prevalência de obesidade, principalmente entre 

indivíduos jovens, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

aumentou significantemente em relação a países industrializados (Zimet et al., 

2001). Adicionalmente, dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabolismo mostram que 18 milhões de brasileiros são obesos e cerca de 70 

milhões apresentam sobrepeso. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(2005), nas últimas duas décadas, o número de indivíduos diabéticos aumentou 

dramaticamente de 30 para 177 milhões em todo o mundo. 

Os mecanismos fisiopatológicos que levam ao desenvolvimento da obesidade 

estão apenas parcialmente elucidados. Sabe-se que ela surge como consequência 

do modo pelo qual o corpo regula a ingestão, o gasto e o estoque energético. Além 

disso, fatores biológicos, comportamentais e ambientais podem interagir e afetar o 

equilíbrio energético, contribuindo para o desenvolvimento da obesidade (Hill, 2006). 

Na obesidade frequentemente detecta-se resistência à insulina e 

hiperinsulinemia compensatória (Quatanani, Lazar, 2007; Wilcox; 2005). A 

resistência à insulina pode ser definida como efeito diminuído da insulina sobre a 

captação, o metabolismo e o armazenamento de glicose, em virtude da redução da 

sensibilidade de tecidos periféricos à ação deste hormônio (Avogaro et al., 2005; 

Saltiel, Kahn, 2001). Nesta condição, a captação de glicose estimulada pela insulina 

encontra-se diminuída no músculo esquelético e no tecido adiposo, além de haver 

prejuízo na supressão da produção de glicose hepática (Greenfield, Campbell, 

2004). 

Estudos clínicos e experimentais sugerem a existência de uma relação causa-

efeito entre obesidade e resistência à insulina, tendo em vista que ganho/perda de 

peso está intimamente correlacionado com diminuição/aumento da sensibilidade à 
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insulina, respectivamente (Freidenberg et al., 1988). A resistência às ações da 

insulina na obesidade contribui para uma série de alterações metabólicas e 

cardiovasculares, que favorecem o desenvolvimento de condições como o diabetes 

tipo 2 e a hipertensão arterial (Caballero, 2003). 

1.2 Disfunção vascular na obesidade 

A função vascular também sofre alterações decorrentes da obesidade 

(Fruhbeck, 2004). Estudos sugerem que o acúmulo de tecido adiposo branco nesta 

condição, com aumento da liberação de citocinas, de substratos e de hormônios na 

circulação, pode ter participação importante no processo de disfunção vascular 

(Fernández-Sánchez, 2011). O papel da resistência à insulina nas alterações da 

resposta vascular também foi demonstrado em estudos clínicos onde se verificou 

que indivíduos obesos com resistência à insulina apresentam redução de 40 a 50% 

da vasodilatação dependente de endotélio quando comparados ao grupo controle 

(Larson et al, 1984). Adicionalmente, a capacidade da insulina de aumentar a 

vasodilatação dependente de endotélio por modulação da produção ou liberação de 

óxido nítrico (NO) encontrava-se notadamente prejudicada nestes indivíduos, 

indicando que a obesidade e a resistência à insulina, independentemente de outros 

fatores de risco, podem contribuir para alterar a função endotelial (Steinberg et al., 

1996; Chen et al., 2003). 

As células endoteliais vasculares representam papel importante na 

manutenção da homeostase vascular. Além de proporcionar uma barreira física 

entre o lúmen e a parede do vaso, o endotélio regula ativamente o tônus vascular 

basal e a reatividade vascular em condições fisiológicas, respondendo a forças 

mecânicas e a mediadores neuro-humorais, além de liberar uma variedade de 

fatores contráteis e relaxantes. Frente a estímulos específicos, as células endoteliais 

podem liberar fatores relaxantes derivados do endotélio (EDRFs), como também 

fatores contráteis derivados do endotélio (EDCFs). Os EDRFs incluem o NO, a 

prostaciclina (PGI2) e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF). Os 

EDCFs compreendem a angiotensina II (Ang II), a endotelina-1 (ET-1), espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e os prostanóides vasoconstritores (Furchgott, 

Vanhoutte, 1989). Em condições fisiológicas, o tônus vascular é garantido pelo 

equilíbrio exercido por estes fatores. O desequilíbrio na produção e/ou liberação 
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desses fatores, com aumento de EDCFs e/ou diminuição dos EDRFs, é uma das 

características da disfunção endotelial (Mather et al., 2002). 

Alguns mecanismos têm sido propostos para explicar a disfunção endotelial 

presente na obesidade, como alterações na geração e/ou liberação dos mediadores 

envolvidos no relaxamento (Steinberg et al.,1996; Sánchez et al., 2010), 

especialmente o NO, e na contração vascular, como os produtos do ácido 

araquidônico (Mather et al., 2002). Estudos demonstram também o papel importante 

do estresse oxidativo, sendo este considerado o principal mecanismo pelo qual a 

resistência à insulina causa disfunção endotelial na obesidade. No estresse oxidativo 

há aumento da geração de EROs como o radical ânion superóxido (O2
-.) ou peróxido 

de hidrogênio (H2O2) (Fernández-Sánchez et al., 2011). Em um estudo clínico a 

diminuição da resposta vasodilatadora dependente do endotélio em indivíduos 

obesos foi atribuída, ao menos em parte, ao estresse oxidativo, pois a infusão de 

vitamina C, um antioxidante, melhorou a resposta à acetilcolina (ACh), um agente 

vasodilatador dependente de endotélio (Perticone et al., 2001). Estudos 

experimentais também demonstram que a obesidade é acompanhada de diminuição 

da vasodilatação dependente de NO, que pode ocorrer devido ao aumento da 

produção de (EROs), como o (O2
-.), que inativa o NO (Schiffrin et al., 2008). 

Estudo recente realizado em nosso laboratório demonstrou que a obesidade 

promove aumento da resposta contrátil induzida por agonista adrenérgico e redução 

da resposta vasodilatadora dependente de endotélio no leito arteriolar mesentérico. 

Essas alterações estão relacionadas com redução da produção de NO, aumento da 

geração de EROs e redução da razão PGI2/TXA2 no leito arteriolar mesentérico 

(Lobato, et al., 2011). 

1.3 Resposta à angiotensina II na obesidade 

Um fator que pode levar à resistência à insulina e hipertensão na obesidade é 

o aumento da ativação do sistema renina-angiotensina (SRA). O SRA é um dos 

principais sistemas regulatórios da pressão arterial, da perfusão tecidual e do 

volume sanguíneo. Simplificadamente, o angiotensinogênio é clivado pela protease 

renina em angiotensina I, que por sua vez é convertida pela enzima conversora de 

angiotensina (ECA) em Ang II (Metha, Griendling, 2006). A Ang II é um dos 

principais peptídeos efetores desse sistema e possui a maioria de suas ações 

conhecidas desencadeada pela ligação ao receptor AT1, um receptor acoplado à 
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proteína G que, uma vez ativado, pode estimular múltiplas vias intracelulares de 

transdução do sinal, levando a diversas ações biológicas. A ativação do receptor 

AT1 estimula a fosfolipase C, induzindo a formação de trifosfato de inositol e 

diacilglicerol, o que promove aumento dos níveis citoplasmáticos de Ca2+, levando à 

ativação da proteína quinase C (PKC) e da adenilil-ciclase (Lee et al., 1993). A 

ligação da Ang II ao receptor AT1 pode também ativar uma via de sinalização 

mediada por tirosina-quinases (Fleming et al., 2006). Uma série de tirosina-quinases 

pode ser ativada a partir da ligação da Ang II ao receptor AT1. Essas tirosina-

quinases regulam vias efetoras intracelulares, incluindo a PLC-gama e ativadores de 

transcrição (STATs) (Carvalho-Filho et al., 2007). 

Além do receptor AT1, a Ang II pode ativar o receptor AT2, e sua ativação 

está relacionada a diversos mecanismos de sinalização intracelular, tais como a 

ativação de proteínas fosfatases, ativação do sistema NO/cGMP, estimulação da 

fosfolipase A2 e na regulação negativa de diversas respostas iniciadas pela ativação 

do receptor AT1 (Fleming et al., 2006; Steckelings et al., 2005). 

A Ang II influencia a pressão sanguínea atuando em múltiplas vias. Sua ação 

em diversos territórios vasculares e em diferentes tecidos pode levar ao aumento do 

volume extracellular e dos níveis pressóricos. A Ang II promove vasoconstrição de 

arteríolas renais e sistêmicas, contribuindo para o aumento da resistência periférica 

e da pressão arterial. A ativação de receptores de Ang II no sistema nervoso central 

também contribui para o aumento da pressão arterial, por aumentar a descarga 

simpática para o coração e para o sistema vascular, aumentando o débito cardíaco e 

a resistência periférica total (Touys, Schiffrin, 2000). 

Além de atuar sobre o sistema vascular, a ativação do receptor AT1 pela Ang 

II estimula a produção de aldosterona pela zona glomerulosa no córtex da glândula 

adrenal. A aldosterona é um hormônio esteroide que promove aumento da 

reabsorção de sódio e água nos túbulos distais e nos ductos coletores do rim, 

contribuindo para a elevação da pressão arterial (Siddiqui, Hussain, 2007). 

A importância do SRA na obesidade foi sugerida em estudos demonstrando 

que este sistema está ativado em indivíduos obesos apesar do estado de expansão 

de volume e retenção de sódio. Demonstrou-se que indivíduos com índice de massa 

corporal (IMC) maior do que 31 Kg/m2 apresentam níveis de ECA elevados em 

tecidos, como os vasos e os rins (Barton et al., 2003). O próprio acúmulo de gordura 

visceral na obesidade pode contribuir para este quadro em virtude da compressão 
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mecânica renal associada à expansão de tecido adiposo, fator determinante para a 

maior reabsorção de sódio nos segmentos proximais do néfron promovendo 

ativação da mácula densa, no sentido de preservar o fluxo plasmático renal e a taxa 

de filtração glomerular. Esse mecanismo leva à retenção hidrossalina e à elevação 

dos níveis pressóricos (Rahmouni et al., 2005). 

O metabolismo também pode sofrer influências da Ang II. Estudos recentes 

demonstraram a presença de diversos constituintes do SRA no tecido adiposo e em 

adipócitos isolados. Além disso, estudos demonstram que a Ang II potencializa os 

efeitos inibitórios de ácidos graxos não esterificados sobre a captação de glicose 

mediada pela insulina e que o bloqueio sistêmico do SRA melhora a sensibilidade à 

insulina em indivíduos obesos que apresentam hipertensão arterial (Kurtz et al., 

2004). 

Elevados níveis plasmáticos e aumento da expressão de angiotensinogênio 

no tecido adiposo têm sido verificados na obesidade (Formiguera, Cantón, 2004). 

Esses fatores contribuem para o aumento da produção local de Ang II nesses 

pacientes. Estudos experimentais demonstraram que o angiotensinogênio produzido 

pelo tecido adiposo pode atuar localmente, estimulando a diferenciação de 

adipócitos locais, além de ser liberado na corrente sanguínea. Isso reforça a 

hipótese de que os altos níveis de angiotensinogênio em pacientes obesos podem 

ocorrer como consequência do aumento da massa de tecido adiposo. 

Adicionalmente, a ativação sistêmica e tecidual do SRA na obesidade pode 

potencializar o aumento da reabsorção renal de sódio e o desvio da pressão de 

natriurese contribuindo para a elevação da pressão arterial (Carvalho-Filho et al., 

2007).  

Alterações na resposta mediada pela Ang II no sistema vascular têm sido 

descritas por diversos autores em modelos animais de obesidade, assim como em 

humanos (Siddiqui, Hussain, 2007). Porém, estudos de reatividade vascular em 

modelos experimentais de obesidade são conflitantes no que se refere aos efeitos 

da Ang II. Estudos avaliando a resposta à Ang II em aorta de ratos com obesidade 

induzida por dieta hiperlipídica (Ghatta, Ramarao, 2004) e em ratos Zucker 

(Nishimatsu et al., 2005), um modelo genético de obesidade e resistência à insulina, 

relataram aumento da resposta vasoconstritora à Ang II quando comparados aos 

controles. Por outro lado, estudos anteriores não demonstraram aumento da 

resposta à Ang II em anéis de aorta de ratos Zucker (Harker et al., 1993). Essas 
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informações indicam que não há um consenso quanto à alteração da resposta 

vasoconstritora à Ang II na obesidade e que mais estudos são necessários para 

esclarecer os mecanismos envolvidos nessa patologia. 

1.4 Participação das MAPKs na obesidade 

A ligação da Ang II ao aos seus receptores ativa diversas vias sinalizações 

intracelulares que regulam seus efeitos fisiológicos. Dentre elas destacamos as vias 

de sinalização constituídas por proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) 

(Metha, Griendling, 2006). 

Dados de estudos recentes indicam que na obesidade há ativação de MAPKs 

em tecidos que regulam a homeostase energética, como o fígado, o músculo 

esquelético e o tecido adiposo. Os mecanismos envolvidos no desenvolvimento 

dessa alteração incluem aumento da produção de ácidos graxos livres e de citocinas 

pró-inflamatórias pelo tecido adiposo branco (Hirosumi et al., 2002).  

O sistema de sinalização intracelular que envolve a cascata das MAPKs é 

representado principalmente por três grupos: quinases reguladas por sinalização 

extracelular (ERKs), quinases do terminal c-jun (JNKs), e p38 MAPKs. Essas 

proteínas incluem quinases de serina/treonina, que são reguladas por cascatas de 

fosforilação organizadas em grupos específicos. Diversos ativadores situados nos 

passos iniciais da cascata respondem a estímulo extracelular. Este, por sua vez, 

deflagra a cascata por meio da ativação de proteínas quinases, que promovem a 

fosforilação de proteínas específicas. Essas proteínas, uma vez ativadas, fosforilam 

as MAPKs. As MAPKs atuam, então, em vários alvos situados em passos mais 

avançados da cascata, que afetam, por sua vez, processos relacionados a eventos 

adaptativos, tais como expressão gênica, diferenciação, metabolismo e apoptose 

(Seger, Krebs, 1995; Sprague, Khalil, 2009). 

As ações das MAPKs são estreitamente integradas em condições fisiológicas. 

A ativação da p38 MAPK está relacionada com cardioproteção (Muslin et al., 2008). 

A via da MAPK é também importante para as ações proliferativas da insulina. Na 

vasculatura, essa via medeia não somente o crescimento celular, mas também a 

capacidade migratória das células endoteliais, do músculo liso vascular e dos 

monócitos. Além disso, ela parece mediar a expressão de um fator pró-trombótico, 

pró-fibrótico, o inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), em resposta a 

diversos estímulos. Estudos demonstraram que a JNK regula negativamente a 
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sinalização da insulina contribuindo para o desenvolvimento de resistência aos 

efeitos desse hormônio (Hirosumi et al., 2002), ao passo que a p38 MAPK está 

implicada na regulação positiva do gasto energético (Puigserver et al., 2001). 

As MAPKs representam também papel importante na regulação da contração 

do músculo liso vascular. Demonstrou-se que a noradrenalina (NA) e a ET-1 ativam 

a p38 MAPK em artérias mesentéricas de resistência de ratos. Porém, apenas a 

contração induzida pela NA depende da ativação da p38 MAPK, demonstrando que 

os mecanismos de ativação da p38 MAPK diferem entre estes dois agonistas 

(Ohanian et al., 2001). O papel da p38 MAPK na contração induzida pela Ang II em 

aorta de ratos também já foi demonstrado, assim como a participação das EROs e a 

sensibilização do aparato contrátil também medeiam esse efeito (Zhou et al. 2010). 

Além da p38 MAPK, a ativação da ERK possui também papel importante na 

contração vascular mediada pela Ang II (Touyz et al., 1999).  

A participação das MAPKs na disfunção vascular presente em condições 

como a hipertensão tem sido proposta. Assim, demonstrou-se que a ativação da p38 

MAPK possui papel importante no aumento da vasoconstrição induzida pela ET-1 

em ratos espontaneamente hipertensos. Essa alteração é independente da 

fosforilação de proteínas da cadeia leve de miosina (Kwon et al., 2004). Em outro 

estudo demonstrou-se que o aumento da reatividade vascular à felinefrina, um 

agonista α1-adrenérgico, em aorta de ratos hipertensos DOCA-sal é mediado pela 

ativação da ERK1/2 (Giachini et al., 2010). 

Embora alguns estudos tenham sido realizados no sentido de avaliar os 

efeitos da obesidade sobre a resposta contrátil à Ang II, não há um consenso quanto 

à participação e ao papel desempenhado pelas MAPKs nestas alterações.  
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Na obesidade há alteração da função vascular. Um possível mecanismo pelo 

qual a disfunção vascular pode ocorrer na obesidade é o aumento da ativação do 

SRA. Indivíduos obesos ou animais em que se induz obesidade apresentam 

aumento da atividade da ECA, da expressão de receptores AT1, ou ainda, aumento 

ou diminuição da reatividade vascular à Ang II.  

Considerando que a Ang II ativa a via das MAPKs e que na obesidade há 

ativação dessa via em tecidos que regulam a homeostase energética, o objetivo do 

presente projeto foi investigar o papel da via de sinalização das MAPKs na resposta 

à Ang II na obesidade. Para isso, avaliamos as respostas de artérias mesentéricas 

de resistência ao agente contrátil Ang II, bem como a participação dos componentes 

da cascata de sinalização das MAPKs. A especificidade das alterações da 

reatividade vascular à Ang II foi avaliada pela comparação com as respostas 

mediadas pela NA e pelo KCl. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 

O protocolo para uso de animais em experimentação está de acordo com os 

Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pela Sociedade Brasileira de 

Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) em 27/07/2010, 

com validade de 3 anos,  protocolo registrado sob número 75 na folha 89 do livro 2. 

Foram utilizados ratos Wistar neonatos, provenientes do biotério do ICB da 

Universidade de São Paulo. Os ratos foram mantidos durante todo o período 

experimental em caixas de polipropileno, acondicionadas em ambiente com 

temperatura controlada de 22 ± 2 ºC e ciclo claro-escuro de 12horas, com livre 

acesso à água e alimento. Os ratos foram divididos em dois grupos experimentais:  

I) Controle; II) Obeso. 

3.2 Indução da obesidade 

Os ratos receberam injeções subcutâneas (sc.) de MSG (4 mg/g de peso 

corporal) do 2º ao 6º dia de vida (Rodriguez-Sierra et al., 1980). Ratos do grupo 

controle receberam igual volume de solução fisiológica 0,9 %. Os ratos com 16 

semanas de idade foram utilizados para os protocolos descritos a seguir. 

3.3 Caracterização da obesidade  

Para a caracterização e confirmação da eficácia do tratamento com MSG, a 

obesidade foi avaliada pela determinação do Índice de Lee {[peso corporal 1/3 

(g)/comprimento naso-anal (cm)] x 100}, do peso relativo (g/100g peso corporal) das 

gorduras periepididimal e retroperitoneal e dos músculos sóleo e extensor digital 

longo (EDL) bem como do perfil lipídico.  

3.4 Determinação do perfil lipídico 

Os ratos foram submetidos à privação alimentar de 04 horas (período das 

07:00 – 11:00 horas) e anestesiados com tiopental sódico (50 mg/kg), via 

intraperitoneal, e em seguida submetidos à laparotomia e exposição da artéria aorta 
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descendente. Amostras de 5,0 mL de sangue foram coletadas. O soro, separado por 

centrifugação a 1610 x g, por 10 minutos, foi estocado a -80 ºC, em alíquotas para 

as determinações do perfil lipídico. 

3.4.1 Determinação do colesterol sérico 

O colesterol total foi determinado pelo método enzimático Colesterol Liquiform 

– Labtest (Referência: 76), utilizando-se alíquotas de 10 µL de soro, que foram 

misturadas ao reagente fornecido pelo kit e incubadas em banho-maria a 37 oC por 

10 minutos. Neste método, a colesterol-oxidase catalisa a oxidação do colesterol 

produzindo peróxido de hidrogênio. Este, através de uma reação oxidativa catalisada 

pela peroxidase, reage com a 4-aminoantipirina e fenol produzindo a 

antipirilquinonimina vermelha, cuja intensidade de cor é proporcional à concentração 

de colesterol na amostra, que foi determinada por fotômetro (CELM SB190) capaz 

de medir com precisão absorbâncias entre 490 e 510 nm. Os resultados foram 

expressos em mg/dL. 

3.4.2 Determinação de triglicerídeos séricos 

Os triglicerídeos foram determinados pelo método enzimático Triglicérides 

Liquiform – Labtest (Referência: 87), utilizando-se alíquotas de 10 µL de soro 

coletado, que foram misturadas ao reagente fornecido pelo kit e incubadas em 

banho-maria a 37 oC por 10 minutos. Neste método, os triglicerídeos sofrem ação de 

lipases resultando na molécula de glicerol, e este é posteriormente convertido a 

glicerol-3-fosfato. A glicerol-3-fosfato-oxidase catalisa a oxidação do glicerol-3-

fosfato produzindo peróxido de hidrogênio. Este, através de uma reação oxidativa 

catalisada pela peroxidase, reage com a 4-aminoantipirina e clorofenol produzindo a 

quinoneimina vermelha, cuja intensidade de cor é proporcional à concentração de 

triglicerídeos na amostra, que foi determinada por fotômetro (CELM SB190) capaz 

de medir com precisão absorbâncias entre 490 e 510nm. Os resultados foram 

expressos em mg/dL. 

3.4.3 Determinação sérica de HDL colesterol 

As lipoproteínas de baixa e muito baixa intensidade (LDLs e VLDLs, 

repectivamente) foram precipitadas seletivamente pelo ácido fosfotúngstico e cloreto 
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de magnésio, presente em reagente do método Colesterol HDL – Labtest (Refência: 

13). No sobrenadante, separado por centrifugação, restaram as HDLs e realizou-se 

a determinação do colesterol ligado às mesmas pelo método enzimático descrito no 

item 3.4.1. Os resultados foram expressos em mg/dL. 

3.4.4 Cálculo da concentração sérica de VLDL colesterol  

A partir da concentração sérica de triglicerídeos, determinada pelo método 

descrito anteriormente no item 3.4.2, foram calculadas as concentrações de VLDL 

colesterol, utilizando o seguinte cálculo:                 

VLDL Colesterol (mg/dL)= Triglicérides (mg/dL)/5 

3.4.5 Cálculo da concentração sérica de LDL colesterol  

A partir das concentrações séricas de HDL e VLDL colesterol, conforme 

descritos anteriormente nos itens 3.4.3 e 3.4.4, respectivamente, foram calculadas 

as concentrações de LDL colesterol, utilizando o seguinte cálculo: 

LDL Colesterol (mg/dL)= Colesterol Total - (HDL Colesterol + VLDL Colesterol). 

3.5 Determinação da pressão arterial caudal 

A pressão arterial caudal de ratos não anestesiados foi determinada por 

método indireto, através da pletismografia de cauda. Os ratos foram submetidos a 

um período de adaptação que envolvia o aquecimento dos animais em estufa 

especial por 10 minutos a 37 oC e posterior contenção em cilindro de acrílico com 

abertura para o focinho e cauda em temperatura ambiente por cinco minutos. Este 

procedimento foi realizado uma vez ao dia durante dois dias. 

Após o procedimento de adaptação foram determinados os níveis pressóricos 

dos ratos. Para isso os ratos foram aquecidos por 10 minutos a 37 oC e 

posteriormente colocados no cilindro de contenção. Um oclusor e um sensor foram 

ajustados à porção proximal da cauda do rato, acoplados ao esfigmomanômetro 

elétrico PE-399 conectado a um sistema de transdução de sinal (PowerLab 4/S, AD 

Instrument Pty Ltda) e este, estava ligado a um computador contendo um programa 

de análise desse sinal (LabChart 6, AD Instrument Pty Ltda). O valor final da pressão 
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arterial caudal de cada animal representa a média aritmética de três medidas 

sequenciais.  

3.6 Estudo da reatividade vascular em artérias mesentéricas de resistência 

Foi utilizado o método descrito por Mulvany e Halpern (1977). Os animais 

foram anestesiados com injeção intraperitoneal de tiopental sódico (5 mg / 100 g 

peso corporal, sc.). O leito mesentérico foi removido e colocado em uma placa de 

Petri contendo solução de Krebs-Henseleit a 4 °C (composição em mM: NaCl 130; 

KCl 4,7; NaHCO3 14,9; CaCl2.2H2O 1,6; KH2PO4 1,18; MgSO4.7H2O 1,17; EDTA 

0,026 e glicose 5,5). O segundo ramo da artéria mesentérica superior foi dissecado 

e cortado em segmentos de 2,0 mm de comprimento com o auxílio de um 

microscópio de dissecação. Dois fios de tungstênio (40  μm de diâmetro) foram 

então inseridos no lúmen das artérias e fixados em um miógrafo para vasos de 

resistência (Figura 1) para o estudo da tensão isométrica. Esse miógrafo, por sua 

vez, foi conectado a um sistema para aquisição de dados (PowerLab / 8SP, 

ADinstruments, Austrália) e este a um computador. 

Figura 1 - Esquema ilustrativo da reatividade vascular em miógrafo de arame. 

 

 

 

FONTE: Modificado de Mulvany e Halpern (1977). 
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3.6.1 Normalização das artérias de resistência 

O propósito do procedimento de normalização é distender o segmento 

vascular até que se atinja a chamada circunferência interna normalizada (IC1): 

definida como uma fração determinada da circunferência interna (IC100) que um 

segmento totalmente relaxado teria em uma determinada pressão transmural. Para 

artérias mesentéricas de resistência, a pressão transmural alvo é de 100 mmHg, que 

corresponde a 13,3 kPa. 

Após o período de estabilização e aquecimento dos segmentos vasculares 

(15 minutos) em solução de Krebs-Henseleit (pH 7,4 e a 37 °C), as artérias 

mesentéricas foram distendidas de forma gradativa e a leitura da distância dos 

arames (micrômetro) e da força aplicada foram registrados a cada ponto (Figura 2). 

Estes dados foram então convertidos em valores de circunferência interna (μm) e de 

tensão na parede vascular T (mN/mm), respectivamente. A plotagem da tensão na 

parede do vaso contra a circunferência interna revela uma curva exponencial. Pela 

aplicação da curva isobárica correspondente a 100 mmHg, a IC100 é então 

calculada a partir do ponto de intersecção, utilizando o software específico para 

normalização de artérias de resistência (DMT Normalization Module, ADInstruments, 

Austrália) (Figura 3). A IC1 foi calculada a partir da IC100 por meio da fórmula IC1= 

0,90 x IC100, dando uma circunferência interna na qual a produção de força ativa 

bem como a sensibilidade do segmento a agonistas é máxima. O diâmetro interno 

normalizado foi calculado dividindo-se IC1 por π. 

 

Figura 2 - Ilustração do procedimento de normalização. 

 

FONTE: Modificado de Mulvany e Halpern (1977). 
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3.6.2 Padronização das curvas concentração-resposta à Ang II em artérias 

mesentéricas de resistência 

A primeira etapa deste estudo foi dedicada à padronização da reatividade 

vascular para Ang II nas artérias mesentéricas de resistência. É importante 

mencionar que encontramos algumas dificuldades em realizar a curva concentração 

resposta a este agonista, uma vez que o mesmo induz dessensibilização de 

receptores. Deste modo, após o período de estabilização, os anéis foram pré-

contraídos com NA na concentração que induz 30-50 % da resposta máxima 

(concentração de 300 nM), determinada na curva concentração-resposta realizada 

previamente a este agonista (dados não demonstrados). O uso desse agonista evita 

a dessensibilização dos receptores para Ang II neste território vascular (Juul et al., 

1987). Como não foi possível a realização de curva cumulativa, pois após a primeira 

dose de Ang II a artéria de resistência não respondia mais a este agonista, as quatro 

concentrações de Ang II foram testadas em quatro artérias de resistência do mesmo 

animal. 

3.6.3 Protocolo experimental 

Após 15 minutos do processo de normalização, as artérias foram contraídas 

com a administração de cloreto de potássio (KCl, 120 mM), com a finalidade de se 

avaliar a integridade funcional. Após um período de lavagem e estabilização por 

mais 15 minutos, a integridade do endotélio foi testada por meio da avaliação do 

relaxamento à acetilcolina (ACh) (vasodilatador dependente de endotélio) em vasos 

pré-contraídos com noradrenalina (NA, 1 µM). Para as curvas concentração resposta 

com endotélio (E+), foram utilizados anéis com resposta vasodilatadora à ACh 

superior à 90 %. Para os experimentos em anéis sem endotélio (E-), as artérias 

mesentéricas foram submetidas previamente à remoção mecânica do endotélio, com 

o auxílio de um fio de pêlo de rato, segundo protocolo descrito por Mulvany e 

Halpern (1977). Foram considerados sem endotélio apenas os anéis que 

apresentaram resposta vasodilatadora à ACh de no máximo 5 %. 

Foram realizadas curvas concentração resposta à Ang II e à NA em 

segmentos vasculares com e sem endotélio. A participação dos receptores da Ang II 

foi avaliada pela realização de curvas concentração resposta na presença e na 
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ausência dos antagonistas dos receptores AT1 e AT2, losartan (Los; 10 µM) (Franco 

et al., 2003) e o composto PD123,319 (1µM) (Isenovic et al., 2004), respectivamente. 

A participação do NO e das EROs foram avaliadas em curvas concentração 

resposta na ausência e na presença de inibidor da óxido nítrico sintase (L-NAME; 

100 µM) (Lobato et al., 2011) e na ausência e na presença de inibidor da NADPH 

oxidase (apocinina; 10 µM) (Franco et al., 2007).  

Com o objetivo de investigar a participação dos mediadores envolvidos na cascata 

de sinalização das MAPKs nas alterações da reatividade vascular observadas em 

ratos obesos, foram realizadas curvas concentração resposta à Ang II e à NA, na 

ausência e na presença de inibidores da ERK1/2 (PD 98059), da p38 MAPK (SB 

203580) e da JNK (SP 600125). As doses usualmente utilizadas desses inibidores 

variam de 10 a 1 µM (Matrougui, et al. 2000; Zhou et al. 2010). Para a realização 

deste trabalho fizemos testes para as essas duas concentrações de inibidores 

(dados não demonstrados) e optamos por utilizar a dose de 1 µM para todos os 

inibidores das MAPKs utilizados, pois a dose de 10  µM mostrou-se muito alta, uma 

vez que aboliu a resposta contrátil à Ang II nos dois grupos estudados. 

3.7 Western Blotting 

Após anestesia (tiopental sódico, 5 mg / 100 g peso corporal, sc.), as artérias 

mesentéricas de resistência foram removidas e incubadas em solução Krebs HEPES 

(pH 7,4  / 37°C) por 30 minutos com ou sem inibidores para as MAPKs ou para os 

receptores AT1 ou AT2. Após o período de incubação, as artérias mesentéricas 

foram estimuladas ou não com Ang II (10 µM) por 10 minutos (37 °C) e 

imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a -80 °C até o 

momento da extração protéica. A concentração de Ang II e o tempo de incubação 

foram testados previamente (dados não demonstrados).  

3.7.1 Expressão proteica: AT1R e AT2R 

As artérias mesentéricas que estavam congeladas e armazenadas a -80 °C 

foram trituradas em nitrogênio líquido com o auxílio de almofariz e pistilo de 

porcelana, homogeneizadas e incubadas no gelo por 30 minutos em 25 µL de 

tampão de lise contendo Tris-Cl (50 mM / pH 7,4), EDTA (1 mM), sacarose (10 %), 

PMSF (2 mM), leupeptina (0,01 mg/ml) e aprotinina (0,01 mg/ml). Os extratos 
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teciduais foram centrifugados a 15000 x g, a 4 ºC por 20 minutos para remoção do 

material insolúvel. Após a centrifugação, o conteúdo protéico total foi quantificado 

pelo método de BCA protein assay (ácido bicincônínico, Thermo Scientific). O 

material insolúvel foi tratado com tampão de Laemmli contendo DTT (ditiotreitol, 350 

mM) e aquecido em água fervente por 5 minutos. Quarenta µg de proteína de cada 

amostra foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS PAGE 10 

%) em aparelho para mini gel (BioRad). Em cada gel foi aplicado também um 

marcador de peso molecular conhecido. A transferência (semi-dry) das proteínas 

separadas no gel foi feita eletricamente (Bio Rad) para uma membrana de 

nitrocelulose, por 40 minutos a 10 V. 

Após a transferência, as membranas de nitrocelulose foram incubadas com 

uma solução bloqueadora (PBS 1X e 1 % de albumina) em temperatura ambiente 

por 3 horas, para reduzir a ligação inespecífica dos anticorpos na membrana.  

Após o bloqueio, as membranas foram incubadas com anticorpos policlonais 

anti-AT1R (1:1000, Proteimax/PROTX04), anti-AT2R (1:1000, Proteimax/PROTX08) 

(diluídos em solução de PBS 1X e 1 % de albumina) por 15 horas a 4ºC em 

agitação. Em seguida, as membranas foram lavadas rapidamente por 3 vezes, 

seguida de 2 lavagens com intervalo de 10 minutos com solução tampão (PBS 1X e 

Tween 0,1 %). As membranas foram então incubadas por 2 horas, em temperatura 

ambiente, em agitação com anticorpo secundário anti-coelho conjugado com 

peroxidase (1:15000, Sigma). O procedimento de lavagem foi repetido novamente a 

cada 20 minutos por 1 hora e realizado conforme item 3.7.4. 

3.7.2 Expressão proteica: ERK1/2 e eNOS  

As artérias mesentéricas que estavam congeladas e armazenadas a -80°C 

foram trituradas em nitrogênio líquido e homogeinizadas em 25 µL de tampão RIPA 

Lysis Buffer 1X (Millipore 20-188) com adição de pirofosfato de sódio (10 mM), 

fluoreto de sódio (100 mM), ortovanadato de sódio (10 mM), PMSF (1 mM) e PIC 

(coquetel inibidor de protease) (2 mM).  

Após 30 minutos no gelo, os extratos teciduais foram centrifugados a 12000 x 

g a 4 C por 30 minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, 

o conteúdo protéico total foi quantificado pelo método BCA protein assay (ácido 

bicincônínico, Thermo Scientific). O sobrenadante foi tratado com tampão de 



36 
 

Laemmli contendo DTT (350 mM) e aquecido em água fervente por 5 minutos. Para 

a expressão protéica da ERK1/2 total e a fosforilada, 40 g de proteína foram 

separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 10 %). Para a 

eNOS total e a fosforilada, 80 g de proteína foram separadas por eletroforese em 

gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 7,5 %). 

A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente para 

uma membrana de nitrocelulose (BioRad) por 1 hora no caso da ERK1/2 e 

membrana de PVDF (previamente ativada em metanol por 20 minutos) por 1,5 hora 

no caso da eNOS, a 100 V. Após a transferência, a membrana de nitrocelulose ou 

PVDF foi incubada com uma solução bloqueadora contendo leite desnatado Molico® 

(5 %) para a ERK1/2, ou solução contendo albumina bovina (3 %) para a eNOS, 

ambos dissolvidos em TTBS: Tris (10 mM), NaCl (150 mM) e Tween 20 (0,02 %) por 

1,5 hora em temperatura ambiente para reduzir a ligação inespecífica dos anticorpos 

às proteínas na membrana. Em seguida, as membranas foram lavadas com TTBS 

por 15 minutos e, então, incubadas com anticorpo para: Phospho ERK 1/2 (1:1000, 

Cell Signaling/9101S), ERK 1/2 (1:1000, Cell Signaling/9102), Phospho-eNOS 

(1:1000, Ser 1177-Cell Signaling/9571S), eNOS total (1:1000, BD Transduction 

Laboratories/610297), em solução contendo albumina bovina (3 %), Tris (10 mM), 

NaCl (150 mM) e Tween 20 (0,02 %) em agitação por 15 horas a 4 C. Após este 

período, as membranas foram lavadas por 45 minutos em TTBS e incubadas com o 

segundo anticorpo (anti-coelho ou anti-camundongo 1:2000, Sigma) por 1,5 hora em 

temperatura ambiente e prosseguiu conforme item 3.7.4. 

3.7.3 Expressão proteica: α-actina 

As membranas que foram incubadas com anticorpos para ERK1/2 e eNOS, 

foram submetidas a processo de stripping para eliminar a fixação dos anticorpos na 

membrana. Posteriormente, elas foram incubadas com solução bloqueadora 

contendo leite desnatado Molico® (5 %) por 1,5 hora. Em seguida, as membranas 

foram lavadas com TTBS por 15 minutos e, então, incubadas com anticorpo para  α-

actina (1:10000, Sigma) por 2 horas em temperatura ambiente. Após este período, 

as membranas foram lavadas por 45 minutos em TTBS e seguida foram incubadas 

com o segundo anticorpo (anti-camundongo 10:20000, Sigma) por 1,5 hora em 

temperatura ambiente, prosseguindo conforme item  3.7.4. 
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3.7.4 Quantificação da Intensidade de Quimioluminescência  

As membranas foram incubadas com solução quimioluminescente, como 

descrito no protocolo do kit (Super Signal West Pico Chemiluminescent, Thermo 

Scientific, Amersham). A quimioluminescência foi detectada e visualizada utilizando 

filmes fotográficos. A intensidade das bandas foi quantificada por densitometria 

óptica através da utilização do programa ImageJ (Wayne Rasband). No caso das 

proteínas fosforiladas, a quimioluminescência foi normalizada pela intensidade das 

bandas da proteína total. As proteínas totais e os receptores foram normalizados 

pela proteína α-actina e calculados em relação ao controle de cada membrana. 

3.8 Análise Estatística 

Os resultados foram expressos como média  erro padrão da média (epm). 

Foi utilizado o teste “t” de Student no caso de comparação de duas médias; análise 

de variância de uma via (One-way ANOVA) seguido do teste de Tukey para o caso 

de comparação de mais de duas médias, ou análise de variância de duas vias (Two-

way ANOVA) em medidas não repetidas, para o estudo da influência da obesidade e 

da Ang II seguido do teste de Bonferroni. O nível de significância mínima aceitável 

foi p < 0,05. 

3.9 Drogas Utilizadas 

Tiopental sódico foi obtido da Cristália. noradrenalina, acetilcolina, glutamato 

monosódico, angiotensina II, losartan, apocinina, L-NAME, PD 98059, SB 203580, 

SP 600125, PD 123,319, foram obtidos da Sigma Chemical Co (St. Louis, MO).  
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da Obesidade 

 O tratamento de ratos neonatos com MSG induziu obesidade, caracterizada 

pelo aumento do índice de Lee e do peso relativo das gorduras periepididimal e 

retroperitoneal, sem alterar a massa magra (Figura 3: A, B, C, D e E 

respectivamente).  

Figura 3 - Caracterização da obesidade 
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Índice de Lee [(peso corporal 1/3 (g)/comprimento naso-anal (cm) x 100] (A),  peso 
relativo das gorduras retroperitoneal (B), periepididimal (C) dos músculos sóleo (D) e 
extensor digital longo (EDL) (E) dos grupos controle (C) e obeso (Ob). Cada barra 
representa a média ± epm. O número de ratos usados em cada grupo encontra-se 
dentro das barras.* p < 0,05 vs C.  
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.2 Perfil Lipídico e Pressão Arterial 

 As concentrações séricas de colesterol total e HDL-colesterol não foram 

diferentes entre os grupos. Entretanto, os ratos obesos apresentaram aumento das 

concentrações séricas de triglicerídeos, LDL e VLDL-colesterol quando comparados 

aos controles. Já a pressão arterial sistólica não diferiu entre os grupos analisados 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Perfil lipídico e pressão arterial  

Parâmetro C  Ob  

Triglicerídeos (mg/dL) 68,5 ± 3,3 122,8 ± 6,5 * 

Colesterol total (mg/dL) 65,2 ± 2,8 67,0 ± 3,3 

HDL-colesterol (mg/dL) 15,4 ± 0,8 16,4 ± 1,5 

LDL-colesterol (mg/dL) 35,1 ± 2,4 45,5 ± 4,2 *  

VLDL-colesterol (mg/dL) 13,7 ± 0,7 24,5 ± 1,3 * 

Pressão sanguínea (mmHg) 113,9 ± 1,8 112,8 ± 2,8 

Perfil lipídico e pressão arterial dos grupos controle (C) e obeso (Ob). As frações do 
colesterol total foram representadas segundo as siglas em inglês: High Density 
Lipoprotein (HDL), Low Density Lipoprotein (LDL) e Very Low Density Lipoprotein 
(VLDL). Os valores foram expressos em média ± epm. *p<0,05 vs C. n=7-10/grupo. 
FONTE: Hagihara, 2012. 

4.3 Reatividade Vascular 

Os anéis utilizados nos experimentos de reatividade vascular não 

apresentaram diferença estatística no que se refere ao diâmetro do vaso, tensão 

ativa (cálculo para verificar a integridade do músculo liso vascular: média da 

contração ao KCl / 2xcomprimento do vaso > 1,5) e à contração ao KCl. Todos os 

resultados foram expressos em porcentagem de contração ao KCl (Tabela 2). 

Tabela 2 - Características dos vasos utilizados na reatividade vascular 

Parâmetro C (n=39) Ob (n=34) 

Diâmetro do vaso 239,0 ± 4,4 236,7 ± 4,2 

Tensão ativa 2,696 ± 0,15 2,653 ± 0,11 

Contração para KCl 10,78 ± 0,58 10,61 ± 0,45 

Os valores foram apresentados em média ± epm. O número de animais utilizados 
em cada grupo encontra-se entre parênteses. Controle (C) e obesos (Ob). Cloreto 
de potássio (KCl). 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Para as curvas concentração resposta em artérias com endotélio, foram 

utilizados anéis cuja resposta vasodilatadora à ACh foi superior a 90 %. Já os 

experimentos em anéis sem endotélio foram realizados em artérias mesentéricas 

que apresentaram resposta vasodilatadora à ACh, de no máximo, 5 % (Figura 6). 

Figura 4 - Teste de viabilidade do endotélio 

 

 

Experimentos realizados em anéis de ratos controle com endotélio (A), controle sem 
endotélio (B), obeso com endotélio (C) e obeso sem endotélio (D) submetidos à pré-
contração com noradrenalina (NA, 1 µM) e teste do endotélio com acetilcolina (ACh, 
1 µM). 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.1 Avaliação da Resposta Vasoconstritora à Ang II  

Preparações com endotélio de ratos obesos apresentaram menor resposta 

vasoconstritora à Ang II quando comparados aos controles. Em preparações sem 

endotélio, essa diferença não foi mais observada, demonstrando que o endotélio 

participa da alteração constritora encontrada nos ratos obesos. Por essa razão, 

todas as demais curvas concentração resposta para esse agonista foram realizadas 

somente nos anéis com endotélio (Figura 5).  

Figura 5 – Resposta contrátil à Ang II.  
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Curva concentração-efeito para à Ang II (A) e resposta máxima (R máx.) (B) em 
artérias mesentérias de resistência de ratos controles com endotélio (C E+), 
controles sem endotélio (C E-), obesos com endotélio (Ob E+) e obesos sem 
endotélio (Ob E-) com 16 semanas. Cada barra representa a média ± epm. O 
número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se dentro das barras.* p < 0,05 
vs C E+ e # p < 0,05 vs C E+ ou Ob E+. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.2 Avaliação da participação dos receptores AT1 na resposta vasoconstritora à 

Ang II 

 O antagonismo do AT1R na concentração de 10 µM aboliu completamente a 

resposta contrátil à Ang II tanto nos ratos controles quanto nos obesos (Figura 6). 

Esses resultados confirmam que a ativação desse receptor é responsável pela 

vasoconstrição mediada pela Ang II. Doses menores do antagonista do AT1R foram 

utilizadas com o objetivo de verificar se a dose utilizada (10 µM) era muito alta, 

podendo mascarar uma possível diferença entre os grupos estudados no que se 

refere à participação desse receptor. Na concentração de 1 µM a contração à Ang II 

também foi abolida (dados não demonstrados), enquanto que a dose de 0,1 µM 

mostrou-se muito baixa, uma vez que não alterou a resposta contrátil à Ang II (dados 

não demonstrados). Na dose intermediária às duas anteriores, de 0,3 µM, o 

antagonista AT1R diminuição a resposta contrátil à Ang II nos dois grupos, 

entretanto, a contração à Ang II no grupo obeso com o antagonista foi 

estatisticamente maior do que no grupo controle com o mesmo antagonista. Esse 

dado levantou a hipótese de que os ratos obesos poderiam apresentar maior 

quantidade de AT1R (Figura 7). Para testar essa hipótese, realizamos experimentos 

de Western Blotting para AT1R e não encontramos diferença na quantidade desses 

receptores entre os grupos estudados (Figura 8).  

Figura 6 – Losartan na concentração de 10 µM aboliu a contração à Ang II 
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Curva concentração-efeito para Ang II em artérias mesentérias de resistência de 
ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, na ausência e na presença do 
antagonista AT1, losartan (Los). Cada ponto representa a média ± epm. O número 
de ratos utilizados em cada grupo encontra-se entre parênteses.* p < 0,05 vs C e # p 
< 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Figura 7 – Participação do AT1R na contração à Ang II 
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Curva concentração-efeito para a Ang II em artérias mesentérias de resistência de 
ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, na ausência e na presença do 
antagonista AT1, losartan (Los) na dose de 3x10-7M. Cada ponto representa a média 
± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se entre parênteses.* 
p < 0,05 vs C, # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento e & < 0,05 vs C 
tratado. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Figura 8 – Conteúdo Proteico do AT1R em artérias mesentéricas de resistência 
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Western Blotting para receptores do tipo AT1 (AT1R) realizado em artérias 
mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
corrigido pela proteína controle α-actina e pelo controle da membrana. Cada barra 
representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se 
dentro das barras. 
FONTE: Hagihara, 2012. 

4.3.3 Avaliação da participação dos receptores AT2 na resposta vasoconstritora à 

Ang II  

A menor da resposta à Ang II nos ratos obesos poderia ser explicada pela 

redução do número de AT1R ou pelo aumento de AT2R. Conforme descrito 

anteriormente, o número de AT1R não está alterado nesses ratos, então fomos 

analisar a participação dos AT2R. O antagonismo do AT2R aumentou a resposta 

vasoconstritora à Ang II nos dois grupos, entretanto, parece que esse receptor 

desempenha um papel mais evidente nos ratos obesos, uma vez que o seu 

antagonismo aumentou a resposta contrátil em três doses de Ang II utilizadas (1, 10 

e 100 nM), enquanto que os controles só apresentaram aumento significativo na 

dose de 1 nM (Figura 9).  
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Figura 9 – Participação do AT2R na contração à Ang II 
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Curva concentração-efeito para a Ang II (A) e resposta máxima (B) em artérias 
mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
na ausência e na presença do antagonista AT2, o composto PD 123,319 (PD). Cada 
ponto ou barra representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada 
grupo encontra-se dentro das barras.* p < 0,05 vs C # p < 0,05 vs respectivo grupo 
sem tratamento. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Para verificar se a menor da resposta à Ang II nos ratos obesos poderia ser 

explicada pelo aumento de AT2R. realizamos Western Blotting para AT2R e 

encontramos maior quantidade desses receptores nos ratos obesos (Figura 10).  

 

Figura 10 – Conteúdo Proteico do AT2R em artérias mesentéricas de resistência 
 

C O
b

0.0

0.5

1.0

1.5

*

44

A
T

2
R

/ 
-a

c
ti

n
a

 
 

    
 

Western Blotting para receptores do tipo AT2 (AT2R) realizado em arteríolas 
mesentéricas de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
corrigido pela proteína controle α-actina e pelo controle da membrana. Cada barra 
representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se 
dentro das barras. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.4 Avaliação da participação do óxido nítrico na modulação da resposta 

vasoconstritora à Ang II 

Considerando que a alteração da resposta à Ang II é observada apenas em 

preparações com endotélio, analisamos a participação de um dos principais fatores 

derivados do endotélio, o óxido nítrico (NO). Para tanto, realizamos curvas 

concentração-efeito para Ang II na ausência e na presença do inibidor da óxido 

nítrico sintase, Nω-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) (Figura 11). O tratamento 

das preparações com o L-NAME deslocou as curvas concentração-efeito para a 

esquerda tanto em ratos obesos quanto em controles e a diferença entre os dois 

grupos não mais foi observada, à semelhança do que foi verificado quando 

avaliamos as preparações sem endotélio.  

Figura 11 – Participação do NO na resposta à Ang II 
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Curva concentração-efeito (A) e resposta máxima (B) para a Ang II em artérias 
mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
na ausência e na presença do inibidor da óxido nitrico sintase (C + L-NAME ou Ob + 
L-NAME). Cada ponto representa a média ± epm. O número de ratos utilizados foi 
de 5 a 7.* p < 0,05 vs C e # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.5 Avaliação da participação das espécies reativas de oxigênio na modulação da 

resposta vasoconstritora à Ang II 

As curvas concentração-efeito para Ang II na ausência e na presença do 

inibidor da NADPH oxidase, a apocinina (Apo), reduziu a resposta à Ang II nos dois 

grupos estudados (Figura 12). O tratamento com apocinina diminuiu mais a resposta 

à Ang II na dose de 10 nM nos obesos do que nos controles. Esses resultados nos 

demonstram que as EROs não participam da menor contração à Ang II nos ratos 

obesos. 

Figura 12 – Participação das EROs na resposta à Ang II 
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Curva concentração-efeito (A) e resposta máxima (B) para a Ang II em artérias 
mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
na ausência e na presença do inibidor da NADPH oxidase, apocinina (C + Apo  ou 
Ob + Apo). Cada ponto representa a média ± epm. O número de ratos utilizados foi 
de 5 a 7.* p < 0,05 vs C e # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento e & < 0,05 
vs C tratado. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.6 Avaliação da Participação das Vias das MAPKs na Resposta Vasoconstritora à 

Ang II  

O tratamento das preparações com o inibidor da ERK1/2 pelo composto 

PD98059 corrigiu a resposta diminuída à Ang II encontrada nos ratos obesos, sem 

alterar a resposta constritora dos controles (Figura 13). Este resultado nos leva a 

sugerir que a ERK 1/2 está favorecendo a vasodilatação nos ratos obesos. Com este 

resultado surgiu a hipótese de que a hiporeatividade à Ang II nos ratos obesos 

poderia também ser explicada pelo aumento da fosforilação da ERK 1/2 que neste 

caso atua promovendo vasodilatação.  

Figura 13 – Participação da ERK1/2 na resposta à Ang II 
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Curva concentração-efeito para Ang II (A) e resposta máxima (B) em artérias 
mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
na ausência e na presença do inibidor da via ERK 1/2 (C + PD ou Ob + PD). Cada 
ponto representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo 
encontra-se dentro das barras.* p < 0,05 vs C e e # p < 0,05 vs respectivo grupo 
sem tratamento. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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O estudo da expressão da ERK 1/2 nos mostrou que essa MAPK, no estado 

basal, já se encontra mais fosforilada nos ratos obesos do que nos controles. O 

estímulo com Ang II aumentou ainda mais a fosforilação da ERK 1/2 nesses animais 

(Figura 14). 

Figura 14 – Expressão proteica da ERK1/2 em artérias mesentéricas de resistência 
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Western Blotting para ERK 1/2 em artérias mesentérias de resistência de ratos 
controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, sem estímulo e com estímulo da Ang 
II (CA ou ObA). Cada barra representa a média ± epm. O número de ratos utilizados 
em cada grupo encontra-se dentro das barras.* p < 0,05 vs C;  # p < 0,05 vs 
respectivo grupo sem tratamento e & p<0,05 vs controle tratado. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Tanto a inibição da via da JNK quanto da p38, diminuíram ainda mais a 

resposta vasoconstritora à Ang II nos ratos obesos sem alterar a resposta constritora 

nos controles (Figuras 15 e 16, respectivamente). 

Figura 15 – Participação da JNK na resposta à Ang II 
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Curva concentração-efeito para a Ang II (A) e resposta na dose de 10-8M (B) em 
artérias mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 
semanas, sem inibidor e com inibidor da via JNK (C + SP ou Ob + SP). Cada ponto 
representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se 
dentro das barras.* p < 0,05 vs C e e # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Figura 16 – Participação da p38 MAPK na resposta à Ang II 
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Curva concentração-efeito para a Ang II (A) e resposta máxima (B) em artérias 
mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, 
sem inibidor e com inibidor da via p38 (C + SB ou Ob + SB).Cada ponto representa a 
média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se dentro das 
barras.* p < 0,05 vs C e e # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Os bloqueios do AT2R, da ERK 1/2 e da NOS corrigiram a resposta diminuída 

à Ang II nos ratos obesos. A partir deste fato, surgiu a hipótese de que o receptor 

AT2 poderia ativar a ERK1/2 e esta, por sua vez, fosforilaria a eNOS, resultando em 

aumento de NO e consequente diminuição da resposta vasoconstritora à Ang II. O 

estudo da expressão protéica de ERK 1/2 mostrou que o bloqueio tanto do AT2R 

quanto do AT1R diminuiu a fosforilação dessa MAPK, demonstrando que esses dois 

receptores participam da fosforilação da ERK 1/2 nos ratos obesos (Figura 17). 

Figura 17 – Expressão proteica da ERK1/2 com antagonistas de AT1R e AT2R  
 

C
C
A

C
A
 P

D
C
A
 L O

b
O
bA

O
bA

 P
D

O
bA

 L

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

#
#

6 4 5 4 5 4 5 5

& &

p
E

R
K

/E
R

K

C
C
A

C
A
 P

D
C
A
 L O

b
O
bA

O
bA

 P
D

O
bA

 L

0.0

0.5

1.0

1.5

6 4 5 4 5 4 5 5

E
R

K
/

-a
c

ti
n

a

 

 

Western Blotting para ERK 1/2 em artérias mesentérias de resistência de ratos 
controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, sem estímulo e com estímulo da Ang 
II (CA ou ObA), na ausência ou na presença do antagonista AT2R (CPD ou ObPD) 
ou antagonista do AT1R (CL ou ObL). Cada barra representa a média ± epm. O 
número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se dentro das barras.* p < 0,05 
vs C;  # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento e & p<0,05 vs controle tratado. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Para testarmos a hipótese de que o aumento da fosforilação da ERK 1/2 se 

devia a uma maior ativação do AT2R, realizamos curva concentração-efeito na 

presença de antagonista do AT2R (PD123,319) e inibidor da ERK 1/2  (PD98059) 

obtendo assim um duplo bloqueio.  

O duplo bloqueio aumentou mais ainda a resposta contrátil à Ang II no grupo 

Ob, havendo efeito somatório e não antagonismo como esperado (Figura 18). Esse 

resultado permite sugerir que a ativação da ERK 1/2 não envolve apenas a via do 

receptor AT2. 

Figura 18 – Resposta à Ang II com bloqueio de AT2R e inibição da ERK1/2 
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Curva concentração-efeito para a Ang II em artérias mesentérias de resistência de 

ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, na ausência e na presença do 

antagonista AT2, composto PD 123,319 e do inibidor da ERK 1/2, PD98059 . Cada 

ponto representa a média ± epm. O número de ratos utilizados variou de 4 a 7.* p < 

0,05 vs C, # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento e & p < 0,05 vs C tratado. 

FONTE: Hagihara, 2012. 

Para avaliar se a ERK 1/2 está fosforilando a eNOS e desta forma 

contribuindo para o aumento de NO, diminuindo a contração à Ang II, realizamos 

Western Blotting para eNOS, avaliando a sua expressão no estado basal, após 

estímulo com Ang II e após inibição da ERK 1/2.  

Em relação aos controles, os ratos obesos já apresentaram aumento da 

fosforilação da eNOS no estado basal. O estímulo de Ang II não foi capaz de alterar 

esse resultado tanto em obesos quanto em controles. A inibição da via da ERK 1/2 
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levou a uma diminuição da fosforilação da eNOS apenas em ratos obesos. Este 

resultado demonstra que a ERK 1/2 é capaz de fosforilar a eNOS somente nos ratos 

obesos, enquanto que nos controles não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a fosforilação da eNOS estado basal, estimulado com Ang II e com 

o inibidor da ERK1/2  (Figura 19). 

Figura 18 – Expressão proteica da eNOS após inibição da ERK1/2  
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Western Blotting para eNOS em artérias mesentérias de resistência de ratos 
controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, sem estímulo ou com estímulo da Ang 
II (CA ou ObA) e sem inibidor ou com inibidor da ERK 1/2  (CE ou ObE). Cada barra 
representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se 
dentro das barras.* p < 0,05 vs C;  # p < 0,05 vs respectivo grupo sem tratamento e 
& p<0,05 vs C tratado. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.7 Avaliação da resposta vasoconstritora à NA  

 Não houve diferença nas respostas máximas de ratos controles com e sem 

endotélio e de ratos obesos com e sem endotélio; entretanto, as preparações sem 

endotélio de ambos os grupos, controles e obesos, apresentaram curvas 

concentração-efeito deslocadas para a esquerda quando comparadas às 

preparações com endotélio. Portanto, que a retirada do endotélio tornou as 

preparações mais sensíveis ao agonista estudado (Figura 20 e tabela 3). 

Figura 20 – Resposta contrátil à NA 
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Curva concentração-efeito cumulativa para NA (A) e resposta máxima (B) em 
artérias mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 
semanas, com endotélio (E+) e sem endotélio (E-). Cada ponto representa a média ± 
epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se dentro das barras. 
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Tabela 3 – Resposta máxima (R máx.) e sensibilidade (pD2) à NA das artérias 

mesentéricas com (E+) e sem endotélio (E-) 

Grupo R máx. (% KCl) pD2 

C E+ (n=5) 126,4 ± 7,7 5,89 ± 0,17 

Ob E+ (n=5) 121,7 ± 3,62 5,90 ± 0,19 

C E- (n=5) 135,7 ± 5,27 6,37 ± 0,23 # 

Ob E- (n=6) 140,8 ± 7,84 6,54± 0,23 # 

Os valores foram expressos em média ± epm. Em parênteses o número de animais. 

Resposta máxima (R máx.), porcentagem de contração ao cloreto de potássio (% 

KCl), sensibilidade ao agonista (pD2). # p < 0,5 vs C E+ ou Ob E+.  

FONTE: Hagihara, 2012. 
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4.3.8 Avaliação da participação das vias das MAPKs na resposta vasoconstritora à 

noradrenalina 

 A inibição da via da ERK ½, da p38 e JNK não alteraram a resposta 

vasoconstritora a NA nos dois grupos, demonstrando que essas vias não participam 

da resposta contrátil a esse agonista (Figuras 20,21 e 22; Tabelas 4, 5 e 6).  

Figura 21 – Participação da ERK1/2 na contração à NA 
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Curva concentração-efeito cumulativa para NA em artérias mesentérias de 

resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, com endotélio 

sem inibidor e com inibidor da via ERK 1/2 (C + PD ou Ob + PD). Cada ponto 

representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se 

entre parênteses. 

FONTE: Hagihara, 2012. 

Tabela 4 – Resposta máxima (R máx.) e sensibilidade (pD2) a NA das artérias 
mesentéricas com endotélio, sem inibidor e com inibidor da via ERK 1/2 
(C + PD ou Ob + PD) 

Grupo R máx. (% KCl) pD2 

C (n=5) 126,4 ± 7,7 5,89 ± 0,17 

Ob (n=5) 121,7 ± 3,62 5,90 ± 0,19 

C + PD (n=5) 116,4 ± 0,29 5,76 ± 0,10 

Ob + PD (n=6) 120,5 ± 3,13 5,72 ± 0,16 

Os valores foram expressos em média ± epm. O número de ratos utilizados em cada 
grupo encontra-se entre parênteses. Porcentagem de contração ao cloreto de 
potássio (% KCl), sensibilidade ao agonista (pD2).  
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Figura 22 – Participação da JNK na contração à NA 
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Curva concentração-efeito cumulativa para NA em artérias mesentérias de 

resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 semanas, com endotélio, 

sem inibidor e com inibidor da via JNK (C + Sp ou Ob + Sp). Cada ponto representa 

a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se entre 

parênteses. 

FONTE: Hagihara, 2012. 

Tabela 5 - Resposta máxima (R max.) e sensibilidade (pD2) a NA das artérias 
mesentéricas com endotélio, sem inibidor e com inibidor da via JNK (C + 
SP ou Ob + SP)  

Grupo R máx. (% KCl) pD2 

C (n=5) 126,4 ± 7,7 5,89 ± 0,17 

Ob (n=5) 121,7 ± 3,62 5,90 ± 0,19 

C + SP (n=6) 117,2 ± 2,49 5,84 ± 0,29 

Ob + SP (n=5) 115,0 ± 3,07 5,81 ± 0,06 

Os valores foram expressos em média ± epm. O número de ratos utilizados em cada 
grupo encontra-se entre parênteses. Porcentagem de contração ao cloreto de 
potássio (% KCl), sensibilidade ao agonista (pD2).  
FONTE: Hagihara, 2012. 
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Figura 23 – Participação da p38 MAPK na contração à NA 
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Curva concentração-efeito cumulativa para NA (A), resposta máxima (B) e EC50 (C) 
em artérias mesentérias de resistência de ratos controles (C) e obesos (Ob) com 16 
semanas, com endotélio, sem inibidor e com inibidor da via p38 (C + Sb ou Ob + 
Sb). Cada ponto representa a média ± epm. O número de ratos utilizados em cada 
grupo encontra-se entre parênteses. 
FONTE: Hagihara, 2012. 

Tabela 6 - Resposta máxima (R max.) e sensibilidade (pD2) a NA das artérias 
mesentéricas, com endotélio, sem inibidor e com inibidor da via p38 (C + 
Sb ou Ob + Sb) 

Grupo R máx. (% KCl) pD2 

C (n=5) 126,4 ± 7,7 5,89 ± 0,17 

Ob (n=5) 121,7 ± 3,62 5,90 ± 0,19 

C + SB (n=7) 110,9 ± 4,78 5,65 ± 0,14 

Ob + SB (n=5) 119 ± 7,10 5,65 ± 0,31 

Os valores foram expressos em média ± epm O número de ratos utilizados em cada 
grupo encontra-se entre parênteses. Porcentagem de contração ao cloreto de 
potássio (% KCl), sensibilidade ao agonista (pD2).  
FONTE: Hagihara, 2012. 
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5 DISCUSSÃO  

No presente trabalho, demonstramos que artérias mesentéricas de resistência 

de ratos obesos apresentaram menor resposta vasoconstritora à Ang II quando 

comparadas aos controles. Essa menor resposta está diretamente relacionada a 

alterações no endotélio. Além disso, demonstramos que a menor contração não 

atinge todos os agentes contráteis uma vez que as respostas constritoras pelo 

agonista adrenérgico NA e pelo agonista KCl, não diferiram entre os grupos 

estudados. Demonstramos também que as alterações envolvem maior participação 

de AT2R e alterações nas vias de sinalização intracelular ativadas pela Ang II, mais 

especificamente as vias das MAPKs. 

A obesidade é caracterizada por acúmulo de gordura corporal e/ou visceral, 

alterações no perfil lipídico e resistência à insulina que é definida como diminuição 

da capacidade desse hormônio de promover a captação da glicose sanguínea pelo 

músculo e tecido adiposo bem como diminuição da capacidade de inibir a produção 

de glicose pelo fígado (Kopelman, 2000). Além disso, a obesidade, mais 

precisamente a obesidade abdominal, predispõe ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em humanos (Park, Kim, 2012). 

Neste trabalho utilizamos o modelo de obesidade por injeção de glutamato 

monossódico (MSG), que foi inicialmente descrito em camundongos por Olney em 

1969. O glutamato monossódico é um aminoácido que ao ser administrado no 

período neonatal lesiona a região do núcleo arqueado do hipotálamo, resultando em 

menor secreção do hormônio do crescimento (GH) fato que explica o menor 

tamanho desses animais (Nemeroff et al., 1977), além de menor atividade da 

proteína translocadora de glicose GLUT-4, menor atividade do tecido adiposo 

marrom, menor termogênese, hiperleptinemia, hipercorticosteronemia  e normofagia 

(Hirata et al., 1997).  Além disso, estudos demonstraram que os animais obesos por 

injeção de MSG apresentaram redução da ativação do sistema simpático com 

possível aumento da ativação do sistema parassimpático (Dulloo, Young, 1991; 

Morris et al., 1998), fatos que justificam a manutenção dos níveis normais da 

pressão arterial sistólica nesses animais.   

Em nosso estudo, o tratamento com MSG foi efetivo em induzir obesidade, 

levando a aumento do índice de Lee, do peso relativo das gorduras periepididimal e 

retroperitoneal, sem alterar a massa magra, além de induzir quadro de 
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hipertrigliceridemia, aumento das frações VLDL e LDL, sem alteração no colesterol 

total, nos níveis de HDL e na pressão arterial sistólica. Além disso, foi demonstrado 

em trabalho anterior do nosso laboratório que esses ratos apresentam resistência à 

insulina, hiperinsulinemia e são normoglicêmicos (Lobato et al., 2011; 2012). Além 

disso, também já foi demonstrado por outros autores que os ratos obesos por 

injeção de MSG, com 16 semanas, constituem excelente modelo não diabético de 

resistência à insulina e hiperinsulinemia (Tokarev et al., 1997; Messina et al.,2005; 

Toledo, 2005). Em trabalho que avaliou a influência da idade no desenvolvimento do 

diabetes nesse modelo relatou-se que até 32 semanas de idade, os ratos obesos 

por injeção de MSG eram intolerantes à glicose e ainda não eram diabéticos 

(Morrison et al., 2007). A nossa escolha de trabalhar com esse modelo na faixa 

etária de 16 semanas garantiu que os ratos submetidos ao tratamento com MSG 

fossem obesos, normotensos e não diabéticos. Isso permitiu estudar a obesidade 

sem a influência da hipertensão e da hiperglicemia.    

Na obesidade há alterações metabólicas importantes, como o aumento de 

ácidos graxos circulantes, aumento da liberação de citocinas pró-inflamatórias, 

disfunção endotelial e resistência à insulina (Weiss, 2007). Já foi descrito que a 

insulina é capaz de aumentar a expressão de angiotensinogênio, um importante 

constituinte do SRA, em tecido adiposo subcutâneo de humanos (Harte et al., 2003). 

Diversos estudos têm demonstrado de modo bastante consistente que na obesidade 

ocorre aumento da ativação do SRA, com níveis elevados de angiotensinogênio, de 

ECA, de renina e da Ang II no plasma e em diversos tecidos, incluindo o tecido 

adiposo (Formiguera, Cantón, 2004; Carvalho-Filho et al., 2007; Jonk et al., 2007), 

favorecendo o desenvolvimento de alterações cardiovasculares (Yvan-Charvet, 

Quignard-Boulange, 2011).  

O aumento agudo de Ang II na circulação provoca aumento da ativação dos 

AT1R (Dinh et al., 2001). Entretanto, em condições em que há aumento crônico da 

exposição à Ang II, como na obesidade, pode ocorrer o fenômeno de regulação 

negativa desses receptores, além da regulação positiva dos AT2R (Metha, 

Griendling, 2007; Kloet et al., 2010). Com base nestes estudos e de acordo com os 

resultados obtidos no presente trabalho, podemos sugerir que a menor resposta à 

Ang II em artérias mesentéricas de resistência dos ratos obesos pode ter ocorrido 

como mecanismo compensatório frente ao aumento da síntese e liberação de 

elementos do SRA local e sistêmico. 
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A reatividade vascular em artérias mesentéricas sem o endotélio resultou em 

curvas concentração resposta à Ang II e NA deslocadas para a esquerda, 

demonstrando que na ausência do endotélio há aumento da sensibilidade aos 

agonistas estudados. Além disso, não houve diferença na resposta à Ang II entre 

ratos obesos e controles nas preparações sem endotélio demonstrando a 

participação do endotélio na menor resposta à Ang II em ratos obesos. O fato da 

resposta à NA e ao KCl não estarem alteradas nos ratos obesos indica que o 

comprometimento da resposta contrátil não afeta todo o processo contrátil, sendo 

relativamente específico. 

O endotélio desempenha importante papel na regulação do tônus vascular. As 

células endoteliais secretam diversas substâncias de ação vascular. Dentre elas 

podemos destacar o NO, a prostaciclina e o fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio. Já os agentes contráteis incluem a ET-1, os ânions superóxido, 

prostanóides e a geração local de Ang II. O desequilíbrio entre os fatores contráteis 

e relaxantes resulta em disfunção endotelial (Toda et al., 2007). Em nosso estudo, 

parece haver aumento dos fatores relaxantes como tentativa de conter o aumento da 

ativação do SRA.   

A Ang II tem a maioria de suas ações conhecidas e extensamente estudadas 

desencadeada pela ligação ao AT1R, que uma vez ativado pode estimular múltiplas 

vias intracelulares de transdução de sinal, levando a diversas ações biológicas 

dentre elas a contração vascular (Touyz, Schiffrin, 2000).  

Além do AT1R, a Ang II pode ativar o AT2R que, apesar de possuir afinidade 

para Ang II similar à do AT1R, foi menos estudado e suas ações ainda não foram tão 

bem descritas quanto as ações do AT1R (Jones et al., 2008). O AT2R é expresso 

em diversos tecidos, incluindo o endotélio e músculo liso vascular de adultos (Jonk 

et al., 2007 e Steckelings et al., 2005). A ligação da Ang II ao AT2R induz a ativação 

de cascatas intracelulares que resultam em regulação negativa de diversas 

respostas iniciadas pela ativação do AT1R, destacando-se a vasodilatação (Fleming 

et al., 2006). Entretanto, os mecanismos pelos quais o AT2R exerce essas funções 

ainda não foram totalmente esclarecidos. 

Em nosso trabalho, estudamos a participação desses dois receptores na 

resposta vasoconstritora à Ang II. O estudo do AT1R confirmou que esse é de fato o 

receptor envolvido na contração induzida pela Ang II tanto em controles como em 

obesos. Alterações na expressão desse receptor foram relatadas em modelos 
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animais, indicando que o estímulo de Ang II pode tanto regular positivamente (Xu et 

al., 2005) como negativamente o AT1R (Lassègue et al., 1995). A menor resposta 

contrátil à Ang II dos ratos obesos descrita em nosso trabalho poderia, então, ser 

explicada pela redução do número de AT1R. Os experimentos de reatividade 

vascular na presença do antagonista de AT1R fizeram-nos levantar outra hipótese, a 

de que os ratos obesos teriam maior número desse receptor, uma vez que a mesma 

dose do antagonista utilizado quase aboliu a resposta contrátil à Ang II nos controles 

e apenas reduziu a contração à Ang II nos obesos. A regulação positiva de AT1R já 

foi descrita em ratos obesos Zucker e o tratamento com bloqueador AT1R melhorou 

algumas complicações que ocorrem nesse modelo como a nefropatia (Xu et al., 

2005). Para testarmos a nossa hipótese de que a alteração na quantidade de AT1R 

estaria envolvida na menor resposta à Ang II realizamos os experimentos de western 

blotting e verificamos que os ratos obesos e controles não apresentaram diferença 

no conteúdo proteico de AT1R, descartando essa hipótese. 

O aumento da quantidade de AT2R poderia explicar a menor resposta à Ang 

II dos ratos obesos. De fato, os ratos obesos apresentam aumento do conteúdo 

proteico de AT2R quando comparados aos controles. A ativação desse receptor 

poderia assim estar se contrapondo às ações do AT1R, favorecendo o relaxamento 

vascular, o que em nosso caso pode ser traduzido como menor resposta contrátil à 

Ang II. Embora estudos recentes tenham demonstrado que no infarto do miocárdio, 

na nefropatia diabética, na falência renal, em quadro de isquemia e reperfusão, na 

hipertensão e na inflamação há aumento do conteúdo proteico de AT2R como 

tentativa de se manter a homeostase (Sabuhi et al.,2011;  Wang et al., 2011), o 

mesmo ainda não havia sido demonstrado em artérias mesentéricas de resistência 

de ratos obesos MSG.  

Dentre os mecanismos intracelulares envolvidos na vasodilatação promovida 

pela ativação do AT2R, está o aumento da produção de NO, importante agente 

vasodilatador produzido pelo endotélio. O NO ativa a guanilato ciclase solúvel (sGC), 

que por sua vez leva à ativação do segundo mensageiro guanina 3´,5´-monofosfato 

cíclico (cGMP). Este ativa uma proteína quinase dependente de cGMP (PKG) que 

pode reduzir a concentração do Ca2+ livre e diminuir a sensibilidade vascular ao Ca2+ 

induzindo, consequentemente, efeito vasodilatador (Doronzo et al., 2011).  

O aumento da quantidade e da ativação dos AT2R poderia, então, levar à 

maior liberação de NO e desta forma, favorecer o relaxamento vascular. De fato, 
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verificamos que a inibição da óxido nítrico sintase pelo L-NAME corrigiu a menor 

resposta à Ang II nos obesos. As curvas concentração resposta à Ang II com o L-

NAME foram muito semelhantes às curvas realizadas em preparações sem endotélio 

indicando que a substância liberada pelo endotélio que estaria envolvida na 

hiporreatividade à Ang II nos obesos é o NO. 

A NAPH oxidase pode ser ativada em células do músculo liso vascular e no 

endotélio por diferentes estímulos como aumento da Ang II circulante, pela 

exposição a metais pesados, por aumento plasmático de lipoproteínas oxidadas, 

pela tensão de cisalhamento, por aumento das citocinas pró-inflamatórias (Jiang et 

al., 2011). Ela é uma enzima que induz a produção de EROs e participa da 

modulação de diferentes vias de sinalização intracelular podendo inibir ou ativar 

fosfatases e fatores de transcrição, desempenhando um importante papel na 

manutenção da função celular (Lambeth, 2004).  

Demonstramos que as EROs participam da contração à Ang II em ratos 

obesos e controles pois a inibição da NADPH oxidase pela apocinina reduziu a 

resposta contrátil à Ang II nos dois grupos. Entretanto, como a diferença na resposta 

à Ang II foi mantida pode-se sugerir que as EROS não estão envolvidas na menor 

resposta à Ang II nos ratos obesos.  

A ligação da Ang II ao AT1R pode levar à ativação das vias das MAPKs, 

dentre elas as mais estudadas são a ERK1/2, JNK e p38 MAPKs (Metha, Griendling, 

2007). A via de sinalização mediada pela ERK1/2 é a mais bem caracterizada das 

MAPKs. Em nosso estudo, demonstramos que no modelo de obesidade induzido por 

MSG a ativação da via da ERK1/2 pode ocorrer tanto pela ligação da Ang II ao AT1R 

quanto pela ligação ao AT2R. Alguns estudos descrevem que a ativação do AT1R 

pela Ang II leva à fosforilação da ERK1/2, promovendo contração vascular, 

aparentemente por mecanismos dependentes de Ca2+ e da proteína quinase C 

(PKC) (Touyz, Schiffrin, 2000). Entretanto, também já foi descrito em cultura de 

células neuronais quiescentes (células PC12W) que a ativação do AT2R resulta em 

aumento da fosforilação da ERK1/2 resultando em vasodilatação (Stroth et al., 

2000). O fato do bloqueio desse receptor ter inibido a ativação da ERK1/2 comprova 

que o AT2R também pode contribuir para o aumento da ativação dessa via de 

sinalização intracelular, que em nosso caso, contribuiu para a menor resposta à Ang 

II. 
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A participação da ERK1/2 na vasodilatação ainda foi pouco estudada. Em 

estudo realizado em cultura de células endoteliais de artérias fetoplacentárias, foi 

demonstrado que a Ang II induz aumento da fosforilação da eNOS e que a inibição 

da ERK1/2 reduz a ativação aumentada da eNOS, indicando que  ERK1/2 pode 

ativar a eNOS nas células estudadas (Zheng et al., 2005). Isso pode levar à 

vasodilatação e explicar a menor resposta à Ang II em obesos. 

Na obesidade pode haver aumento crônico da produção local e sistêmica de 

Ang II (Jonk et al., 2007), o que pode ter contribuído para o aumento da ativação da 

ERK1/2 no estado basal dos ratos obesos, assim como no aumento da ativação da 

eNOS. Resultado semelhante foi encontrado em artérias coronárias de ratos obesos 

Zucker (Contreras et al., 2011). Além disso, também demonstramos que a Ang II 

ativa mais a ERK1/2 nos ratos obesos do que nos controles e que a sua inibição 

corrigiu a menor resposta a esse agente, indicando o envolvimento da via ERK1/2 

na redução da resposta à Ang II. 

Enquanto a via de sinalização intracelular da ERK1/2 favoreceu a 

vasodilatação nos ratos obesos, as vias da JNK e da p38 MAPKs participaram da 

manutenção da contração à Ang II. De fato, já foi descrito que a ERK1/2 pode 

exercer funções contrárias a aquelas exercidas pelas JNK e p38 MAPKs, indicando 

um possível mecanismo de regulação entre essas três MAPKs a fim de manter o 

equilíbrio celular frente a situações de intensa injúria celular (Staples et al., 2010). 

Em nosso caso, isso se traduziria em maior ativação da ERK1/2 como mecanismo 

compensatório frente ao possível aumento da ativação de mecanismos contráteis via 

JNK e p38 MAPKs.   

Uma das hipóteses para explicar a participação da ERK1/2 na vasodilatação 

envolve o aumento da fosforilação da eNOS, levando à maior liberação de NO e 

desta forma promovendo relaxamento vascular. De fato, demonstramos aumento da 

ativação da ERK1/2 e da eNOS já no estado basal de ratos obesos. Além disso, a 

inibição da ERK1/2 diminuiu a ativação da eNOS, reduzindo-a a níveis abaixo do 

encontrado em estado basal. Esses dados levam a sugerir que o aumento basal da 

eNOS se deve à maior ativação da ERK1/2 nos ratos obesos. Mecanismo 

semelhante foi descrito em artérias mesentéricas e em aorta de ratos Wistar com 

endotoxemia (Korkmaz et al., 2006; Tunctan et al., 2007).  

Considerando nossos achados de que a menor resposta contrátil à Ang II em 

artérias mesentéricas de ratos obesos ocorreu por aumento da atividade e da 
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expressão proteica de AT2R, pelo aumento da expressão da ERK1/2 e da eNOS, e 

que o AT2R pode ativar a ERK1/2 e esta, pode ativar a eNOS podemos sugerir que 

a Ang II se ligaria mais ao AT2R do que ao AT1R promovendo a ativação de vias de 

sinalização intracelular que culminariam na maior ativação da ERK1/2. Entretanto, o 

duplo bloqueio do AT2R e a inibição da ERK1/2 potencializou o efeito contrátil à Ang 

II em artérias mesentéricas de ratos obesos, indicando que a via de sinalização 

ativada pelo AT2R e a via ativada pela ERK1/2 são distintas e tiveram efeitos 

somatórios, resultando na menor resposta à Ang II em ratos obesos.  

Em artérias mesentéricas de ratos controles demonstramos que as MAPKs 

não participam da resposta contrátil induzida por Ang II e NA. A participação das 

MAPKs na resposta contrátil de animais não obesos ainda é pouco estudada e os 

resultados são divergentes. Em estudo realizado em artérias mesentéricas de ratas 

Sprague-Dowley demonstrou-se que a p38MAPK participa da contração à NA, mas 

não na resposta contrátil à ET-1 (Ohanian et al., 2001). Em outro estudo, realizado 

em aortas de ratos Sprague-Dowley, demonstrou-se a participação da JNK na 

contração à Ang II, NA e ET1 (Zhou et al., 2010). Quanto à participação da via da 

ERK1/2 na resposta contrátil à Ang II em controles foi demonstrado, em artérias 

mesentéricas de resistência de ratos Wistar com 12 semanas, redução da resposta 

contrátil com a inibição da ERK1/2 mostrando, ao contrário do nosso trabalho, que 

essa via participa da contração nos ratos Wistar (Matrougui et al., 2000).  Neste 

caso, a idade dos ratos utilizados era diferente daquela do nosso estudo bem como 

o equipamento utilizado, miógrafo pressurizado, (que mede alterações na pressão 

interna do vaso), era diferente daquele utilizado por nós, miógrafo de arame (que 

mede a variação da tensão isométrica do vaso). Este sistema mostrou-se mais 

adequado ao nosso estudo por não apresentar a interferência da tensão de 

cisalhamento. 

Experimentos de reatividade vascular à NA em ratos obesos pela injeção de 

MSG foram realizados em nosso laboratório por Lobato et al. (2011) em leito 

arteriolar mesentérico, demonstrando aumento da resposta contrátil à NA. O mesmo 

não foi encontrado em nosso estudo. Essa diferença de resultados pode ser 

explicada pelo tipo de preparação vascular utilizado no primeiro estudo, em que 

artérias e arteríolas de diferentes calibres são avaliadas em conjunto. Neste caso, a 

hiperreatividade à NA pode ter se dado por alterações em vasos de calibres maiores 

daqueles utilizados no presente trabalho (200 a 250 µm) e também pela influência 
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do tecido adiposo perivascular, que foi retirado em nosso caso. Sabe-se que o tecido 

adiposo desempenha ações fisiológicas muito mais abrangentes e importantes do 

que inicialmente se acreditava. O tecido adiposo deixou de ser considerado apenas 

um simples reservatório energético para ser descrito como órgão endócrino capaz 

de responder a sinais hormonais e neurais, bem como de secretar substâncias 

vasoativas (Ahima, 2000; Houben et al., 2012). Entretanto, ainda não há um 

consenso quanto ao seu papel na resposta contrátil, sendo relatados tanto efeitos 

facilitadores ou inibidores da contração (Verlohren et al., 2001; Szasz, Webb, 2012).     

Em resumo, no presente trabalho demonstramos que as três vias das MAPKs 

estudadas participam da resposta à Ang II nos ratos obesos com 16 semanas, seja 

favorecendo a contração a esse agonista, como no caso da JNK e p38 MAPKs ou 

então, favorecendo mecanismos de relaxamento, como no caso da ERK 1/2. 

Demonstramos que a menor resposta contrátil à Ang II encontrada nos ratos obesos 

não está relacionada a alteração no número de AT1R e sim ao aumento de AT2R, 

que ao ser ativado favoreceu vias intracelulares de vasodilatação. Dentre essas vias, 

comprovamos o importante papel desempenhado pela ERK 1/2 nos ratos obesos, 

demonstrando que na obesidade há aumento da ativação dessa via e que neste 

caso, esta MAPK contribuiu para o aumento basal da eNOS nos ratos obesos. Desta 

forma, comprovamos que na obesidade ocorrem alterações vasculares e 

intracelulares importantes e que as MAPKs passam a desempenhar um papel 

extremamente importante na tentativa de manter os processos fisiológicos em 

equilíbrio. 
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6 CONCLUSÃO 

  Ratos obesos com 16 semanas apresentam menor resposta vasoconstritora 

à Ang II, sugerindo mecanismo compensatório para o possível aumento da 

ativação do SRA; 

  A alteração contrátil à Ang II nos ratos obesos é dependente do endotélio e 

específica a este agente pois não houve alteração na contração à NA e ao 

KCl;  

 Os ratos obesos não apresentaram alteração no número de receptores do tipo 

AT1, entretanto, eles apresentaram maior quantidade de receptores do tipo 

AT2, promovendo respostas que favorecem a vasodilatação, que no nosso 

trabalho é demonstrado pela diminuição da resposta à Ang II; 

 A hiporreatividade à Ang II está relacionada à maior liberação NO; 

 As EROs participam da resposta contrátil à Ang II nos dois grupos estudados, 

entretanto, parecem não contribuir para a menor resposta à Ang II em ratos 

obesos; 

 A via da ERK1/2 parece favorecer mecanismos de relaxamento nos ratos 

obesos, estando associada à maior fosforilação da eNOS e, desta forma, ao 

aumento do NO e consequente menor contração à Ang II; enquanto que as 

vias da JNK e p38 MAPK atuam na manutenção da vasoconstrição a esse 

agente; 

 O maior número de receptores AT2 e a maior fosforilação da ERK 1/2 são 

fatores que se somam para resultar na diminuição da resposta à Ang II. 

 As MAPKs não constituem o principal mecanismo de contração vascular nos 

ratos controles; 
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Aims: Metformin is an insulin sensitizing agent with beneficial effects in diabetic patients on glycemic levels
and in the cardiovascular system. We examined whether the metabolic changes and the vascular dysfunction
in monosodium glutamate-induced obese non-diabetic (MSG) rats might be improved by metformin.
Main methods: 16 week-old MSG rats were treated with metformin for 15 days and compared with age-
matched untreated MSG and non-obese non-diabetic rats (control). Blood pressure, insulin sensitivity, vascu-
lar reactivity and prostanoid release in the perfused mesenteric arteriolar bed as well as nitric oxide produc-
tion and reactive oxygen species generation in isolated mesenteric arteries were analyzed.
Key findings: 18-week-old MSG rats displayed higher Lee index, fat accumulation, dyslipidemia, insulin resis-

tance and hyperinsulinemia. Metformin treatment improved these alterations. The norepinephrine-induced
response, increased in the mesenteric arteriolar bed from MSG rats, was corrected by metformin. Indometh-
acin corrected the enhanced contractile response in MSG rats but did not affect metformin effects. The sen-
sitivity to acetylcholine, reduced in MSG rats, was also corrected by metformin. Indomethacin corrected
the reduced sensitivity to acetylcholine in MSG rats but did not affect metformin effects. The sensitivity to
sodium nitroprusside was increased in preparations from metformin-treated rats. Metformin treatment re-
stored both the reduced PGI2/TXA2 ratio and the increased reactive oxygen species generation in prepara-
tions from MSG rats.
Significance: Metformin improved the vascular function in MSG rats through reduction in reactive oxygen
species generation, modulation of membrane hyperpolarization, correction of the unbalanced prostanoids re-
lease and increase in the sensitivity of the smooth muscle to nitric oxide.
© 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.
Introduction

Obesity represents a major public health problem (Hill, 2006).
This condition is associated with increased risk of type 2 diabetes
(Goran et al., 2003). Epidemiological and observational studies
have shown that overweight/obese individuals tend to be insulin
resistant and become more insulin sensitive with weight loss
(Lionetti et al., 2009). These findings suggest that insulin resistance
is the link between obesity and the related clinical syndromes, such
as type 2 diabetes.

Obesity is associated with endothelial dysfunction (Stapleton et
al., 2008), which in turn can be considered the first step in the pro-
gression of cardiovascular diseases (Lerman and Zeiher, 2005). A
gy, Institute of Biomedical Sci-
Brazil. Tel./fax: +55 11 3091

rights reserved.
number of experimental and clinical studies have consistently dem-
onstrated impaired arterial function manifested by reduced
endothelium-dependent vasodilatation in obesity (Tziomalos et al.,
2010; Lobato et al., 2010; Zalesin et al., 2008). We have previously
demonstrated that obesity induced by monosodium glutamate
(MSG) impairs microvascular reactivity in rats. An altered ability of
the endothelium to maintain the vascular homeostasis through the
release of endothelium-derived relaxing factors (EDRFs) and
endothelium-derived contracting factors (EDCFs) was demonstrated
in MSG-induced obese rats (Lobato et al., 2010).

The biguanide metformin (dimethylguanidine) is one of the most
commonly used drugs for type 2 diabetes treatment (Nathan et al.,
2006). There are evidences for a potential role of metformin in the
prevention of type 2 diabetes in obese patients (Diabetes Prevention
Program Research Group, 2002). Metformin has also been associated
with reduction in the progression of the cardiovascular repercussions
of obesity (UKPDS, 1998; Kurukulasuriya et al., 1999; Grant, 2003).
Therefore, we hypothesized that metformin could have beneficial
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effects on the vascular function in obesity independently of the pres-
ence of a diabetic condition. Considering that obesity and insulin re-
sistance impair the vascular function before the onset of type 2
diabetes (Goran et al., 2003; Lobato et al., 2010), the aim of the pre-
sent study was to investigate the effects of metformin on metabolic
and vascular alterations in obesity. We used non-diabetic MSG
obese rats, that manifests obesity and vascular dysfunction (Lobato
et al., 2010), providing a suitable model to investigate the effects of
metformin in obesity before the onset of diabetes.

Methods

Animals

The investigation was approved by the Ethical Committee for An-
imal Research of the Institute of Biomedical Sciences, University of
Sao Paulo (Protocol no. 007/04), conformed to the Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals published by the US National Institutes
of Health (NIH Publication No. 85-23, revised 1996). Male Wistar
rats received subcutaneous injections of MSG [4.0 g/kg body weight;
Sigma-Aldrich, Germany] dissolved in 0.9% NaCl (MSG rats) or an
equivalent volume of vehicle (control rats), from the second to the
sixth day after birth. The breeding conditions were followed as previ-
ously described (Akamine et al., 2006).

After 16 weeks, rats from the MSG group were divided into two
subgroups: 1 — rats from this subgroup received a daily dose of met-
formin (300 mg/kg, for 15 days), by gavage; 2 — rats from this sub-
group received the same volume of vehicle (water) by the same
route and for the same period, and will be identified as MSG rats.
All experimental groups were studied at 18 weeks of age.

Assessment of water and food consumption was performed by
placing the animals in metabolic cages. Rats were acclimated for
72 h and data were collected over the next 24 h.

Blood pressure — tail-cuff method

Blood pressure (BP) was measured in unanesthetized animals by
an indirect tail-cuff method (PowerLab 4/S, ADInstruments, Austra-
lia). Rats were maintained at 37 °C for 10 min, and then three consec-
utive stable measurements were averaged.

Intravenous insulin tolerance test

Tail blood samples were collected before (0 min) and 4, 8, 12 and
16 min after an intravenous injection of regular insulin (0.75 U/kg
b.w., Biobras, Brazil). The constant rate for blood glucose disappear-
ance during the Insulin Tolerance Test (kITT) was calculated based
on the linear regression of the neperian logarithm of blood glucose
concentrations obtained during the test.

Blood biochemical assays

For biochemical assays, rats were submitted to food deprivation
(5 h) and weighted. After sodium thiopental (50 mg/kg, intraperito-
neally, Cristália, Brazil) anesthesia and laparotomy, blood samples
were taken from the descending aorta. Glucose levels and the lipid
profile were assessed spectrophotometrically using colorimetric
method (Celm, Brazil). Insulin was determined using radioimmuno-
assay (Linco, USA). The Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR),
an index of insulin resistance (Matsuda, 2010), was calculated from
glucose and insulin levels, using the equation: HOMA-IR=fasting in-
sulin (in μU/mL)×fasting glucose (in mmol/L)/22.5. The Lee's obesity
index was calculated as follows: body weight1/3(g)/nasal-anal length
(cm)×100. Visceral adipose tissue (periepididymal and retroperito-
neal) and the lean mass (soleus and extensor digitorum longus)
were removed from each animal. The tissues were weighted after dis-
section and separation from vessels and other connective tissues.

Vascular reactivity in the perfused mesenteric arteriolar bed

The perfused mesenteric arteriolar bed was prepared as previous-
ly described (Lobato et al., 2010). Under anesthesia, the abdominal
cavity was opened and a polyethylene cannula was inserted into the
superior mesenteric artery. The whole preparation was cut close to
the intestinal border and transferred to an organ bath at 37 °C and
perfused at a constant flow rate (2 mL/min) by a peristaltic pump
with Krebs–Henseleit solution (pH 7.4) containing 5% CO2 and 95%
O2. The composition of the solution was (in mM): NaCl 130.0, KCl
4.7, CaCl2 1.6, NaHCO3 14.9, MgSO4 1.17, KH2PO4 1.18, EDTA disodium
salt 0.026 and glucose 5.5. Vascular responses were evaluated as
changes in the perfusion pressure, measured with a pressure trans-
ducer (BP Transducer, ADInstruments, Australia) and recorded on a
digital acquisition system (Power Lab, ADInstruments).

After a 45-min equilibration period, concentration–effect curves
to norepinephrine (NE, 0.1–100 μM), potassium chloride (KCl,
5–225 mM), a direct acting smooth muscle contracting agent, acetyl-
choline (ACh, 0.001–30 μM), an endothelium-dependent vasodilator,
and sodium nitroprusside (SNP, 0.001–10 μM), a NO donor, were
obtained. All curves were performed in the presence of desipramine
(inhibitor of NE uptake, 10 nM). The vasodilator responses to ACh
and SNP were determined in NE-contracted preparations in a concen-
tration that produced 80% of the maximal contractile response.

In order to determine the role of NO, prostanoids and EDHF on the
NE and ACh responses, Nω-Nitro-L-arginine Methyl Ester (L-NAME,
100 μM), a NO synthase inhibitor, indomethacin (10 μM), a cyclooxy-
genase (COX) inhibitor, or tetraethylammonium (TEA, 2 mM), a non-
selective K+-channel blocker, were used. Each drug was added to the
perfusing solution 30 min before the concentration–effect curves
were performed and was maintained throughout the experiment.
The concentrations of the agents used were based on the data in the
literature (Lobato et al., 2010).

Prostanoid release measurements

The isolated mesenteric arteriolar bed was allowed to equilibrate
for 30 min. The ability of the preparations to release TXA2 (estimat-
ed from measurements of 11-dehydro-TXB2) and PGI2 (estimated
from measurements of 6-keto-PGF1α) was assessed in 1 mL samples
of perfusate collected before and after stimulation with NE
(100 nM) or ACh (30 nM) using enzyme immunoassay kits (Cayman
Chemical, USA).

Measurement of nitric oxide production in mesenteric arteries

Nitric oxide (NO) production was determined using 4,5-diamino-
fluorescein diacetate (DAF-2), a NO-sensitive fluorescent dye (Lobato
et al., 2010). Mesenteric arteries were dissected, embedded in a freez-
ing medium and frozen. Transverse arteriolar cryostat sections
(20 μm) were collected on glass slides and incubated at 37 °C with
8 μM DAF-2 in phosphate buffer (0.1 M, pH 7.4) containing CaCl2
(0.45 mM). After 30 min, the sections were stimulated with ACh
(100 μM) in the absence/presence of BH4 (1 μM). Digital images
were collected on a microscope (Carl Zeiss, Germany) equipped for
epifluorescence and with a fluorescein filter. The images were ana-
lyzed with the Image software (KS-300, Zeiss) by measuring the
mean optical density of the fluorescence in the endothelium.

Reactive oxygen species generation in mesenteric arteries

Reactive oxygen species (ROS) generation was determined by
hydroethidine (Lobato et al., 2010). Transverse mesenteric arteries
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were obtained as described for measurement of NO production and
incubated at 37 °C with hydroethidine (2.5 μM) in phosphate buffer
(0.1 M, pH 7.4). Images were collected on a microscope equipped
for epifluorescence and with a rhodamine filter. The mean optical
density of the fluorescence in the vessel wall was measured. To eval-
uate superoxide (O2

−) production and the participation of NOS in
the ROS generation, mesenteric arteries were treated with SOD
(150 IU/mL) or L-NAME (100 μM), respectively, 30 min before the tis-
sues were frozen.

Drugs

Metformin (Glifage®) was purchased from Merck (Rio de Janeiro,
Brazil); MSG, NE, ACh, desipramine, sodium nitroprusside, indometh-
acin, L-NAME, SOD and TEA were purchased from Sigma Chemical
(USA); Hydroethidine was purchased from Polysciences (USA) and
DAF-2 was purchased from Alexis (USA).

Data analyses

Contraction is expressed as the KCl- and NE-induced perfusion
pressure subtracted from the baseline pressure, and vasodilatation
is represented as a percentage of the maximal response to NE. pD2

(− log EC50) and the maximum response (RMAX) were calculated by
non-linear regression analysis. Data are represented as mean±SEM
and compared by one-way ANOVA. p Values less than 0.05 were con-
sidered significant.

Results

General characteristics of metformin-treated rats

General and biochemical characteristics of the different groups
are presented in Table 1. The food intake was not different among
groups. The higher Lee index and fat mass weight found in MSG
rats were significantly reduced by metformin treatment. The lean
mass weight of metformin-treated MSG rats was not different from
that of control rats or from MSG rats. The levels of cholesterol,
Table 1
General characteristics of monosodium glutamate-induced obese rats subjected to
metformin treatment.

Parameter Control (n=10) MSG (n=10) MSG-MET (n=10)

Lee index (×100) 29.5±0.15 31.1±0.22⁎ 30.2±0.15⁎,#

Retroperitoneal
WAT (g/100 g)

1.0±0.07 3.0±0.1⁎ 2.1±0.1⁎,#

Periepididymal
WAT (g/100 g)

1.2 ±0.04 2.8±0.1⁎ 1.9±0.08⁎,#

Soleus muscle (g/100 g) 0.04±0.001 0.04±0.001 0.04±0.001
EDL muscle (g/100 g) 0.04±0.001 0.03±0.002 0.04±0.001
Food intake (g/100 g/day) 6.1±0.2 6.3±0.2 6.18±0.1
Water intake
(mL/100 g/day)

8.1±0.1 8.3±0.1 8.3±0.2

Total cholesterol (mg/dL) 74.8±4.2 108.7±8.0⁎ 59.8±3.1#

Triacylglycerols (mg/dL) 40.7±8.0 124.7±9.9⁎ 68.6±10.0#

LDL-cholesterol (mg/dL) 48.5±2.9 78.0±4.6⁎ 50.6±6.1#

VLDL-cholesterol (mg/dL) 7.6±1.5 24.4±2.0⁎ 10.6±2.6#

HDL-cholesterol (mg/dL) 43.4±1.9 18.5±2.1⁎ 53.5±3.1⁎,#

Glucose (mg/dL) 121.0±3.2 120.1±5.5 118.1±2.8
Insulin (ng/mL) 2.5±0.2 5.9±0.4⁎ 3.0±0.2#

kITT (%/min) 3.9±0.20 2.3±0.1⁎ 4.1±0.09⁎,#

HOMA-IR index 15.5±1.5 36.2±2.6⁎ 17.9±1.3⁎,#

Blood pressure (mm Hg) 115.5±1.8 122.3±2.3 117.9±1.6

Values are mean±SEM; WAT, white adipose tissue; EDL, extensor digitorum longus;
LDL, low density lipoprotein; kITT, constant rate for blood glucose disappearance;
HOMA-IR, homeostasis model assessment-insulin resistance; n, number of animals tested.
⁎ pb0.05 vs. control.
# pb0.05 vs. MSG.
triglycerides and low density lipoprotein (LDL) cholesterol, increased
in MSG rats, were restored to the control levels after metformin
treatment. In addition, metformin treatment promoted increase in
high density lipoprotein (HDL) cholesterol, restoring the levels of
this lipoprotein to values observed in control rats. Although similar
serum glucose levels were found among groups, MSG rats displayed
enhanced HOMA-IR index, and hyperinsulinemia. Metformin treat-
ment restored these parameters to values observed in control rats.
No difference in BP levels was found among groups.

Vascular reactivity in the mesenteric arteriolar bed

Similar basal perfusion pressure was found in preparations from
all experimental groups (around 20 mm Hg). Metformin treatment
did not alter the contractile response induced by KCl (in mm Hg, con-
trol=75.2±4.1, MSG=76.2±5.7, MSG-Met=78.6±6.1). However,
the vasoconstrictor response to NE, significantly increased in MSG
rats, was corrected bymetformin (Fig. 1A). Perfusion of the mesenter-
ic arteriolar bed with Krebs–Henseleit solution containing L-NAME or
TEA for 30 min further increased the response to NE in all experimen-
tal groups (Fig. 1B and C). Indomethacin corrected the enhanced con-
tractile response to NE inMSG rats. The effect of metformin correcting
the enhanced contractile response observed in MSG rats was not al-
tered by indomethacin (Fig. 1D).

Metformin treatment restored the reduced sensitivity (lower
pD2) to ACh observed in the mesenteric arteriolar bed from MSG
rats. Perfusion of the preparations with L-NAME decreased the max-
imum response to ACh in all experimental groups (Fig. 2B). Perfu-
sion with TEA decreased significantly the maximal vasodilator
response to ACh in MSG rats. On the other hand, in preparations
from metformin-treated rats, similar to that observed in control
rats, TEA did not reduce the response to ACh (Fig. 2C). The sensitiv-
ity to ACh in the mesenteric arteriolar bed from control rats was not
modified by indomethacin (pD2, control=7.7±0.1, Control+
Indo=7.6±0.2, Fig. 2D), however, in MSG rats this agent was able
to correct the reduced sensitivity to ACh (MSG=7.0±0.1, MSG+
Indo=7.8±0.05, pb0.05 vs. respective group in the absence of the
inhibitor, Fig. 2D). In preparations from metformin-treated rats,
similar to that observed in control rats, the response to ACh was
not affected by perfusion with indomethacin (MSG-MET=7.6±0.1,
MET+Indo=7.9±0.1, Fig. 2D).

The mesenteric arteriolar bed from metformin-treated rats
was more sensitive (lower EC50, represented by pD2 values)
to SNP when compared to both MSG and control preparations
(pD2, control=6.6±0.1, MSG=6.5±0.2, MSG-MET=7.1±0.1,
pb0.05, Fig. 2E).

Prostanoid release from the mesenteric arteriolar bed

Metformin treatment restored the reduced PGI2/TXA2 ratio ob-
served in unstimulated, NE- and ACh-stimulated preparations from
MSG rats (Fig. 3).

Measurement of nitric oxide production in mesenteric arteries

The reduced basal and ACh-stimulated NO production found in ar-
teries from MSG rats was not affected by metformin treatment
(Fig. 4). The addition of exogenous BH4, an NO synthase cofactor
that enhances NO production or L-NAME, an NO synthase inhibitor,
to preparations from MSG rats and MSG-MET rats stimulated with
ACh, fully corrected NO production (Fig. 4).

Superoxide anion generation in mesenteric arteries

The increased ROS generation observed in mesenteric arteries
fromMSG rats was corrected by metformin treatment. The incubation



Fig. 1. Concentration–response curves to norepinephrine in mesenteric arteriolar beds from control, monosodium glutamate-induced obese rats (MSG) and metformin-treated
MSG rats (MSG-MET) in the absence (A) or presence of L-NAME (B, 100 μM), TEA (C, 2 mM) or indomethacin (D, Indo 10 μM). * pb0.05 vs. control. # pb0.05 vs. respective
group in the absence of blockade. Perfusion pressure increase is presented as the mean±S.E.M of eight independent experiments.
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with L-NAME or SOD reduced the ROS generation in MSG rats to
values similar to those obtained in MSG-MET rats (Fig. 5).

Discussion

In the present study we demonstrated that metformin had benefi-
cial effects in non-diabetic MSG rats correcting the insulin resistance,
the hyperinsulinemia and the altered lipid profile. We also demon-
strated that metformin treatment was associated with reduction in
Lee Index as well as in visceral fat accumulation. Previous studies per-
formed in both humans or in experimental models of type 2 diabetes
have demonstrated improvement of metabolic parameters as well as
reduction in body weight after metformin treatment (Diabetes
Prevention Program Research Group, 2002; UKPDS, 1998; Hundal et
al., 2000), reinforcing the potential role of this drug as an early ther-
apeutic intervention to prevent the development of the comorbidities
associated with type 2 diabetes.

Oral treatment with metformin led to a decrease in Lee index, an
accurate Index that correlates highly with body fat. This effect is not
related to the food intake since we did not observe difference in this
parameter among groups. Metformin is widely recognized to have ei-
ther little effect on body weight or to facilitate modest weight loss in
type 2 diabetic patients (UKPDS, 1998; Hundal et al., 2000). Similarly,
metformin has shown to induce weight loss in obese non-diabetic in-
dividuals (Nichols and Gomez-Caminero, 2007; Glueck et al., 2001),
although long duration studies in this population are scarce. The
weight loss by metformin treatment in diabetic patients has been re-
lated to reduction in fat mass (Kurukulasuriya et al., 1999). Accord-
ingly, we observed that metformin treatment was able to reduce the
fat accumulation observed in MSG rats along with reduction in the
Lee Index, an accurate index that determines the body mass gain cor-
rected by the length.

Metformin had also advantageous effects on lipid profile besides its
effects on whole-body insulin sensitivity in MSG rats. In type 2 diabet-
ic patients the correction of the dyslipidemia after metformin treat-
ment has been associated with decreased synthesis and increased
clearance of VLDL. This may provide an indirect mechanism by
which metformin improves the metabolic changes in these patients
as described by Wiernsperger and Bailey (1999). Considering that fat
accumulation can contribute to changes of lipid profile in obesity by
increasing the release of free fatty acids (FFAs), the effect ofmetformin
reducing visceral fat and its insulin sensitizer effect in MSG rats might
contribute to the correction of the dyslipidemia observed. Another no-
table effect of metformin was the increase in HDL cholesterol levels in
MSG rats. Even in patients, it has been shown that metformin in-
creases HDL cholesterol levels in overweight, diet-controlled type 2
diabetic patients (Lawrence et al., 2004). Low fasting plasma HDL cho-
lesterol has been reported to be associated with insulin resistance
(Abbasi et al., 1999). Based on this, the correction of the insulin resis-
tance after metformin treatment might also be involved in the in-
crease of HDL cholesterol in MSG rats.

A substantial amount of evidence has consistently demonstrated
that obesity is closely related to impaired endothelial function either
in animals (Lobato et al., 2010), or in patients (Stapleton et al., 2008;
Lerman and Zeiher, 2005; Tziomalos et al., 2010). Considering that
metformin has beneficial effects on vascular function in type 2 diabe-
tes (Bailey, 2008), we evaluated in metformin-treated MSG rats, the
endothelium-dependent vasodilator response, tested with ACh, and
the vasoconstriction induced by NE, that has its response negatively
modulated by the endothelium. In fact, metformin promoted benefi-
cial effects in MSG rats correcting the increased response to NE and
the lower response to ACh observed in the mesenteric arteriolar bed.

Endothelial dysfunction is usually associated with reduction in NO
production and/or increase in NO metabolism (Feletou and
Vanhoutte, 2006). It has been suggested that the vasculoprotective ef-
fects of metformin are mainly due to improvement of NO signaling
(Bailey, 2008). Interestingly, an important finding in our study was
that the correction of the endothelial dysfunction with metformin
treatment in MSG rats is not due to improvements in NO signaling.
This is supported by the fact that metformin did not correct the re-
duced endothelium-dependent NO production in mesenteric arteries
from MSG rats.



Fig. 2. Concentration–response curves to acetylcholine in mesenteric arteriolar beds from control, monosodium glutamate-induced obese rats (MSG) and metformin-treated MSG
rats (MSG-MET) in the absence (A) or presence of L-NAME (B, 100 μM), TEA (C, 2 mM) or indomethacin (D, Indo 10 μM). E — concentration–response curves to sodium nitroprus-
side in mesenteric arteriolar beds from control, monosodium glutamate-induced obese rats (MSG) and metformin-treated MSG rats. * pb0.05 vs. control. # pb0.05 vs. respective
group in the absence of blockade. Relaxation (measured by percentage of contraction reduction) is presented as the mean±S.E.M of eight independent experiments.
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It is well documented that endothelial NO synthase (eNOS)
uncoupling, a process in which eNOS generates O2

− instead of NO
when the concentrations of either L-arginine, the substrate of NOS,
or tetrahydrobiopterin (BH4), a cofactor of the enzyme, are depleted,
may mediate decrease in NO bioavailability (Förstermann and
Münzel, 2006). O2

− generation can be involved in the reduction of
endothelium-dependent vasodilatation, by impairing NO bioavail-
ability (Hopps et al., 2010). We have previously demonstrated uncou-
pling of eNOS in mesenteric arteries from 16-week-old MSG rats
(Lobato et al., 2010). In 18-week-old MSG rats, incubation of mesen-
teric arteries with BH4 corrected the reduced NO production. Further-
more, the treatment of these arteries with either SOD, an O2

−

scavenger or L-NAME, a NOS inhibitor, reduced ROS generation, con-
firming the role of eNOS as a source of O2

− production. Interestingly,
although metformin did not correct the reduced NO production in
MSG rats, it exerted an antioxidant effect by decreasing the O2

− pro-
duction. Taking the above findings together, we speculate that met-
formin's beneficial effects on endothelial dysfunction in MSG rats
may be at least partly due to the suppression of the oxidative stress.
The antioxidant effect of metformin has been demonstrated in
previous studies (Gallo et al., 2005; Mahrouf et al., 2006; Ouslimani
et al., 2005); however, the role of it on the beneficial effects of metfor-
min in obesity has not been described before.

In the present study, an additional mechanism involved in metfor-
min effects appears to be the modulation of membrane hyperpolari-
zation. The substantial decrease of the ACh-induced relaxation after
perfusion of the mesenteric arteriolar bed from MSG rats with TEA,
a K+ channel blocker, revealed the major participation of the hyper-
polarization for the vasodilator response, which could be a compen-
satory mechanism for the reduced NO production observed in this
model. The correction of this alteration might be suggested in our
study, since TEA was not able to decrease the ACh-induced response
in metformin-treated rats, similarly to that observed in control rats.

Accumulating evidences suggest that alterations in the produc-
tion/release of prostanoids by the endothelium directly contribute
to the endothelial dysfunction in vascular diseases (Yuhki et al.,
2010; Iñiguez et al., 2008). In fact, the increased vasoconstriction
and the reduced vasodilatation in MSG rats were corrected after
COX inhibition. Additionally, MSG rats displayed decreased PGI2/TX2

ratio in the mesenteric arteriolar bed. Therefore, the unbalanced
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Fig. 3. Basal, norepinephrine- and acetylcholine-induced release of 6-keto-PGF-1α and
TXB2 from the mesenteric arteriolar bed perfusate of control, monosodium glutamate-
induced obese rats (MSG) and metformin-treated MSG rats (MSG-MET). * pb0.05 vs.
control. 6-keto-PGF-1α and TXB2 levels ratio are presented as the mean±S.E.M of
twelve independent experiments.

233N.S. Lobato et al. / Life Sciences 90 (2012) 228–235
release of vasodilator/vasoconstrictor prostanoids derived from COX
might explain the endothelial dysfunction in MSG rats. Interestingly,
an important finding in this study was that the decreased PGI2/TXA2

ratio in MSG rats was not detected after metformin treatment, indi-
cating that metformin improves the endothelial function in MSG
rats by restoring the balance in the synthesis/release of prostanoids.
Fig. 4. Nitric oxide (NO) production in mesenteric arteries from control, monosodium gluta
graphs show NO production measured by 4,5-diaminofluorescein diacetate (DAF-2) fluoresc
the absence/presence of L-NAME (100 μM), an NO synthase inhibitor, or BH4 (1 μM), an NO s
stimulated with ACh plus L-NAME. B — Representative fluorographs of transverse sections w
is presented as the mean±S.E.M of six independent experiments. Scale bar: 20 μm.
Although the accurate mechanisms involved in metformin effects
on the endothelium have not been elucidated, recent studies point
to the role of COX-2 (Matsumoto et al., 2008). In fact, we have dem-
onstrated that 16-week-old MSG rats displayed increased expression
of COX-2 that contributed to the increased contractile response to NE
as well as to the decreased relaxation in MSG rats (Lobato et al.,
2010). Considering that metformin corrected the decreased ratio
PGI2/TXA2 observed in the mesenteric arteriolar bed from MSG rats,
we suggest that metformin restored the COX-2-derived production
of prostanoids in this model of obesity.

The correction of the insulin resistance can also contribute to ex-
plain metformin effect on COX-derived vasoactive products, because
insulin resistance, increasing endothelial FFAs, can reduce arterial
prostacyclin synthase activity. FFAs commonly observed in insulin re-
sistant patients promote increased O2

− production in endothelial cells,
by providing increased electron donors (NADH and FADH2) to the
mitochondrial electron transport chain. The FFA-induced overproduc-
tion of O2

− activates a variety of proinflammatory signals and inacti-
vates two important enzymes, PGI2 synthase and eNOS (Du et al.,
2006; Kuboki et al., 2000), thus decreasing the endothelium-
dependent vascular relaxation.

Restoration of endothelium-derived factors release might not be
the only factor that accounted for metformin effect since SNP, which
acts via direct stimulation of vascular smooth muscle cells indepen-
dently of an intact endothelium, had its response increased by met-
formin treatment. SNP and NO, which is released by endothelial-
dependent vasodilators, share a final common pathway to produce
vasodilatation, stimulating guanylate cyclase and increasing cGMP
levels. Thus, it is possible that a direct effect of metformin on vascular
mate-induced obese rats (MSG) and metformin-treated MSG rats (MSG-MET). A — Bar
ence in basal condition and after stimulus with acetylcholine (ACh, 100 μM, 30 min) in
ynthase cofactor that enhances NO production. * pb0.05 vs. control. † pb0.05 vs. control
ith DAF-2 fluorescence in basal condition. The mean optical density of the fluorescence
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Fig. 5. Reactive oxygen species generation in mesenteric arteries from control, monosodium glutamate-induced obese rats (MSG) and metformin-treated MSG rats (MSG-MET) in
the absence and presence of SOD (150 IU/mL),an O2

− scavenger, or L-NAME (100 μM), an NO synthase inhibitor. A— Bar graphs show reactive oxygen species generation, measured
as hydroethidine-positive nuclei fluorescence. * pb0.05 vs. control and MSG. # pb0.05 vs. MSG. B — Representative fluorographs of transverse sections of mesenteric arteries with
hydroethidine-positive nuclei. The mean optical density of the fluorescence is expressed as mean±SEM of six independent experiments. Scale bar: 20 μm.
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smooth muscle cells, improving the responsiveness to NO, could con-
tribute to the correction of the reduced vasodilatation in MSG rats. A
vasodilating effect of metformin has been reported in ex vivo prepa-
rations of vascular smooth muscle cells, possibly due to altered calci-
um handling (Dominguez et al., 1996; Abbasi et al., 1998). Therefore,
other mechanisms might be involved in the beneficial effects of met-
formin on vascular function, as demonstrated in the present study.

One limitation of the present study was the use of an animal
model that may not necessarily reproduce the same pathophysiologic
abnormalities of human obesity. The cause of obesity in MSG rats is
not common among humans, although the phenotype parallels
human obesity in many ways. Other limitations of this study include
the short duration of metformin treatment, the use of only one vascu-
lar preparation (mesenteric arteriolar bed), that is not necessarily re-
flective of other circulatory beds and the absence of experiments to
evaluate the direct action of this drug in the vessel. Thus, additional
studies are required to investigate metformin effects in other models
of obesity with additional time of treatment as well as in different
vascular beds, both in vivo and in vitro.
Conclusion

In summary, the present study demonstrated that the metformin
treatment improved the vascular function in MSG rats through reduc-
tion in ROS generation, modulation of membrane hyperpolarization,
correction of the unbalanced prostanoids release and increase in the
sensitivity of the smooth muscle to NO. Our findings support the ben-
eficial effects of metformin previously demonstrated in large inter-
vention studies in type 2 diabetic patients and also offer a credible
evidence for the beneficial effects of this drug in obesity.
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