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EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NAS ESTRUTURAS RENAIS DE 

CAMUNDONGOS LDL KNOCKOUT FÊMEAS OVARIECTOMIZADAS. 

 

1. RESUMO 

 

A redução da função ovariana e queda dos níveis de estrogênio marcados pela 

menopausa estão relacionados com o aumento da suscetibilidade para o 

desenvolvimento de dislipidemia, já que interferem no metabolismo lipídico por conta 

das alterações hormonais que ocorrem nesta fase. Estas alterações no perfil lipídico 

podem trazer consequências no tecido renal gerando lesões, que, cronicamente, 

podem evoluir para uma insuficiência renal. A prática de atividade física é capaz de 

elevar os níveis de HDL-c (Lipoproteína de alta densidade – colesterol) e reduzir 

triglicérides e LDL-c (Lipoproteína de baixa densidade – colesterol), além de aumentar 

a atividade da lipase, sendo a prática de exercícios físicos um importante fator para o 

tratamento e prevenção da dislipidemia e suas consequências. O objetivo do trabalho 

é observar os efeitos do exercício físico no rim direito de camundongos fêmeas LDL 

Knockout ovariectomizadas. Foram utilizados 15 camundongos LDL Knockout e 15 

camundongos C57, divididos em seis grupos. Os animais foram submetidos a um 

protocolo de treinamento de 4 semanas em esteira ergométrica e ao final do 

experimento, o rim foi retirado, seccionado longitudinalmente, fixados e processados 

para serem examinados ao microscópio de luz. Foram realizadas fotomicrografias, as 

quais serviram para estudos morfométricos e estereológicos das estruturas renais. Os 

resultados mostraram que a dislipidemia promoveu diminuição das áreas do 

corpúsculo e do glomérulo renal, da densidade de volume da luz tanto nos túbulos 

proximais quanto distais, e aumento do espaço capsular sendo mais marcante nos 

túbulos proximais e que o exercício físico, acentuou este resultado, em ambos os 

grupos. Desta forma os resultados obtidos neste estudo permitem sugerir que o 

treinamento físico associado à dislipidemia apresentou uma tendência à diminuição 

nas dimensões das estruturas renais.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A Dislipidemia é um distúrbio no qual há o aumento ou anormalidade nos níveis 

séricos de colesterol e triglicérides. Essa alteração no perfil lipídico está relacionada 

com colesterol total acima da normalidade, níveis elevados de LDL-c e baixos níveis 

de HDL-c no sangue (CALDEIRA; GARCIA, 2011).    

A redução da função ovariana e queda dos níveis de estrogênio marcados pela 

menopausa podem elevar os valores séricos de colesterol total, de triglicerídeos e 

reduzem os de HDL-colesterol, aumentando a suscetibilidade para o desenvolvimento 

de dislipidemia, sendo que os níveis séricos de colesterol total, colesterol LDL e 

triglicerídeos podem aumentar, em média, de 7 a 19% da pré-menopausa para a pós-

menopausa (AKAHOSHI et al, 2001). 

Sob condições de alterações no metabolismo lipídico, ocorre desequilíbrio entre a 

lipogênese e lipólise no rim e em outros tecidos, e essas alterações contribuem para 

o acúmulo de lipídios no tecido renal, o que pode gerar espessamento do endotélio 

vascular, fazendo com que haja menor fluxo sanguíneo renal e maior força de 

bombeamento do sangue no tecido, podendo gerar lesões na parede das artérias 

renais, que, cronicamente, geram insuficiência renal (LEMOS; WAINSTEIN, 2007), 

(PERES; BETTIN, 2014). 

A prática de atividade física é capaz de elevar os níveis de HDL-colesterol e reduzir 

triglicérides e LDL-colesterol, além de aumentar a atividade da lipase, sendo a prática 

de exercícios físicos um importante fator para tratamento não farmacológico e 

prevenção da dislipidemia e suas consequências.  

 

3. OBJETIVOS 

 

    3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos do exercício físico no rim de camundongos fêmeas LDL 

Knockout ovarectomizadas. 

 

     3.2 Objetivos específicos 

 

Analisar através da morfometria e estereologia as estruturas renais: 



 - Densidade de volume da luz dos túbulos proximais e distais 

 - Áreas médias dos seguintes parâmetros renais: glomérulo, corpúsculo renal 

e espaço subcapsular dos animais dos grupos estudados:       

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade São Judas Tadeu (COEP-USJT) de acordo com o protocolo 058/2007. 

 

4.1 Animais e grupos 

 

Foram utilizados camundongos fêmeas geneticamente modificadas, Knockout 

do receptor de lipoproteína de baixa densidade e, para o grupo controle, foram 

utilizados camundongos fêmeas selvagens (C57BL/6J). 

Ambos os grupos com 9 meses de idade e peso inicial variando entre 20 e 30 

gr, provenientes do Biotério da Universidade São Judas Tadeu. Os camundongos 

foram mantidos em gaiolas, temperatura ambiente controlada entre 22 e 24ºC e ciclo 

claro/escuro de 12/12 horas no Biotério da USJT. Todos os camundongos foram 

alimentados com água e ração padrão “ad libitum”. Os animais foram divididos 

aleatoriamente em seis grupos (n=5 em cada grupo): 

 

CS -  Controle sedentário 

COS -  Controle ovariectomizado sedentário 

COT- Controle ovariectomizado treinado 

LDL-S-  LDL knockout sedentário  

LDL-OS-  LDL Knockout ovariectomizado sedentário 

LDL-OT-  Knockout ovariectomizado treinado 

 

4.2  Ovariectomia 

 

A ovariectomia foi realizada aos 9 meses de idade. Os animais foram 

anestesiados com solução de ketamina e xylazina (120:20 mg/Kg), colocados em 

decúbito dorsal para que se realizasse uma pequena incisão mediana no terço inferior 

na região abdominal. Os ovários foram localizados e realizada a ligadura dos cornos 



uterinos, incluindo os vasos sanguíneos. Após a secção e remoção das estruturas, a 

musculatura e a pele foram suturadas. 

A confirmação da eficácia da ovariectomia foi determinada através da citologia 

vaginal avaliada em duas etapas, antes e 20 dias após a ovariectomia. Foi 

caracterizado o estado de menopausa quando observada a ausência de células 

epiteliais (fase diestro) (MARCONDES et al., 2002; VILELA et al., 2007). 

 

4.3  Protocolo experimental de atividade física 

 

Todos os animais foram submetidos a um teste de esforço máximo, em esteira 

ergométrica, até que o animal não fosse mais capaz de correr mediante o incremento 

de velocidade de esteira. A partir deste teste de esforço máximo, foi prescrito um 

treinamento de 4 semanas. 

O treinamento físico teve início após 15 dias da cirurgia de ovariectomia, os 

grupos treinados foram submetidos a um protocolo de treinamento físico em esteira 

ergométrica com velocidade e carga progressiva (1 hora por dia / 5 dias por semana 

a 50 a 60% da velocidade máxima de esforço) durante 4 semanas, conforme 

previamente descrito. Os animais foram adaptados na esteira por 10 minutos durante 

três dias, que antecederam o início do treinamento. 

 

4.4  Eutanásia dos animais 

 

 Ao final do experimento os animais foram sacrificados por decapitação. Em 

seguida, o rim direito foi retirado, seccionado longitudinalmente e fixado em solução 

formol a 10% em tampão fosfato por 48 horas. Após este procedimento, as peças 

foram desidratadas, mantendo-as em álcool a 70% por 24 horas e a seguir em álcool 

95% por 2 horas e logo depois, foi iniciado o processo de inclusão em parafina. Após 

a inclusão, os blocos foram utilizados para fazer cortes histológicos longitudinais de 6 

µm de espessura, através de um micrótomo convencional, sendo dez cortes não 

consecutivos por animal, onde as lâminas foram coradas pelo método de Hematoxilina 

e Eosina (HE), montados entre lâmina e lamínula e examinados ao microscópio de luz 

(Zeiss). 

 

 



4.5  Análises Morfométrica e Estereológica 

 

Análises morfométricas foram utilizadas para avaliar os seguintes parâmetros: 

área do glomérulo (µm²), área do corpúsculo renal (µm²) e área do espaço capsular 

(µm²).  Também foram realizadas análises estereológicas da densidade de volume da 

luz dos túbulos contorcidos distais e proximais sendo os resultados dados em 

porcentagem. 

Os fragmentos foram capturados através de um fotomicroscópio de luz (Zeiss), 

com objetiva de (20X) e transferidos para os programas de análise de imagens 

(Software Axio Vision, Zeiss e Image J), situado nas dependências do Laboratório de 

Movimento Humano da USJT. Foram capturadas 25 fotos por animal (por grupo) e 

utilizadas para estudos morfométricos e estereológicos.  

 

4.6  Análise estatística  

 

 Os resultados foram apresentados como média e erro padrão da média. O teste 

de análise de variância (ANOVA) two way, e post-hoc de Tukey foram devidamente 

aplicados para análise dos dados. O nível de significância adotado em todos os testes 

foi de p< 0,05. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Alterações hormonais no climatério e desenvolvimento da dislipidemia 

 

De acordo com WILD, 2000; o estrogênio aumenta a síntese de apolipoproteína 

B-100 (receptor de LDL), que por sua vez, aumenta a captação de colesterol LDL pelo 

fígado, diminuindo os níveis circulantes deste. Além disto, o estrogênio gera aumento 

da atividade da enzima lipase lipoprotéica, com aumento dos níveis colesterol HDL e 

diminuição dos níveis de triglicerídeos séricos. Como consequência destes eventos, 

pode-se afirmar que uma taxa considerável de mulheres experimentará algumas 

mudanças nos níveis dos lipídios séricos com o advento do climatério (WILD, 2000; 

OLIVEIRA, 2008). Isto ocorre devido às alterações hormonais que advêm nesta fase, 

favorecendo o aumento dos níveis de lipídeos séricos, que associados a dieta rica em 



gorduras e a inatividade física, torna-se importante fator no desenvolvimento de 

dislipidemia. 

 

5.2 Influência da dislipidemia na função renal 

 

Cerca de 30% a 50% dos pacientes com diminuição da atividade da lipase 

hepática e da lipase lipoproteica, apresentam aumento dos níveis de triglicerídeos, 

assim como diminuição do HDL-c e acúmulo de LDL-c, com prevalência da molécula 

oxidada. As moléculas oxidadas de LDL são capturadas pelas células do sistema 

imune, gerando as células espumosas que influenciam na formação de placas 

ateroscleróticas gerando espessamento do endotélio vascular renal e a perda de 

elasticidade das paredes arteriais renais (LEMOS; WAINSTEIN, 2007), (PERES; 

BETTIN, 2014). 

Com um espessamento do endotélio vascular significativo; considerados em 

níveis de 70 a 80% de estenose; há a redução de maneira crônica do fluxo sanguíneo 

renal e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (S-RAA), que 

geralmente pode ser um percursor para o desenvolvimento de hipertensão. (LEMOS; 

WAINSTEIN, 2007). 

Com o aumento da pressão arterial, a força em que o bombeamento do sangue é 

realizado, se torna maior, fazendo com que os vasos sanguíneos renais apresentem 

uma maior resistência à passagem de sangue, e isto pode fazer com que haja lesões 

na parede das artérias renais, acometendo, de maneira progressiva, a deficiência do 

funcionamento dos rins, que caracteriza a insuficiência renal. Além disto, a 

dislipidemia é capaz de danificar as células mesangiais e endoteliais dos rins, 

favorecendo a progressão da lesão renal. (BORTOLOTTO, 2011), (PERES; BETTIN, 

2014). 

 

5.3 Influência do exercício físico em indivíduos dislipidêmicos 

 

O exercício físico pode auxiliar na prevenção e controle das dislipidemias, pois 

aumenta a capacidade do tecido muscular em utilizar ácidos graxos e aumenta a 

atividade da atividade da enzima lipase lipoprotéica no músculo, fazendo com que 

haja a elevação os níveis de colesterol HDL e a diminuição dos níveis de triglicérides, 

de colesterol LDL e de colesterol VLDL (PRADO, 2002). 



De acordo com um estudo realizado (KING et al, 1995), que comparou diferentes 

níveis de intensidade de exercícios físicos aeróbios em 149 homens e 120 mulheres 

(pós-menopausa) sedentários e sem doenças cardiovasculares, com idades entre 50 

e 65 anos, foi possível verificar ao final de dois anos de programa de treinamento, um 

aumento dos níveis de HDL-colesterol em diferentes intensidades do exercício, 

auxiliando assim no controle e prevenção da dislipidemia. Não foram encontrados 

artigos que relacionam alterações renais em indivíduos dislipidêmicos que realizaram 

exercício físico. 

    

6. RESULTADOS 

 

6.1 Análise estereológica 

 

Densidade de volume da luz dos túbulos contorcidos renais proximal 

(Vv[luzTP]) e distal (Vv[luzTD]). 

Foram observadas diferenças significantes no que tange à densidade de 

volume da luz dos túbulos renais, onde a dislipidemia exerceu influência promovendo 

diminuição da luz, tanto nos túbulos proximais quanto distais, sendo mais marcante 

este efeito nos túbulos proximais. Observamos também, que o exercício físico, em 

ambos os grupos, acentuou este resultado. (Tabela 1)  

 

Tabela 1.  Densidade de volume da luz dos túbulos proximais (Vv[luz TP]) e distais 

(Vv[luz TD] nos grupos estudados. 

 

Parâmetros/Grupos  CS COS COT LDL-S LDL-OS LDL-OT 

Vv [Luz TP]% 7,0 

±2,71 

8,66 ± 

0,92 

5,52 

±0,35# 

2,8 

±0,22*#+ 

2,22 ± 

0,18*#+ 

1,34 ± 

0,27*# 

Vv [Luz TD]% 4,09 ± 

0,37 

4,13 ± 

0,31 

8,24 

±0,76*# 

3,85 ± 

0,35+ 

2,65± 

0,31+ 

2,73 ± 

0,28+ 

M±EPM. *p<0.05 vs CS; #p<0.05 vs COS; +p<0.05 vs COT 

 

6.2 Análise Morfoquantitativa  

 

Área do Corpúsculo renal, Área do Glomérulo renal e Área do Espaço capsular.  



 Os resultados sugerem, que a dislipidemia resultou em uma tendência na 

diminuição das áreas do corpúsculo e do glomérulo renal nos grupos dislipidêmicos 

quando comparado aos grupos controles, observamos que tanto a ovariectomia 

quanto o exercício não promoveram nestes parâmetros alterações significantes. O 

espaço capsular apresentou uma tendência ao aumento nos grupos dislipidêmicos e 

o treinamento promoveu uma diminuição significante tanto nos grupos dislipidêmico 

quanto no controle. (Figura 1) 

 

Figura 1: Área média do corpúsculo, glomérulo e espaço capsular do rim dos 

animais dos grupos estudados. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pouco se conhece sobra a relação da dislipidemia e exercício físico nas 

estruturas renais de indivíduos menopausados. Desta forma os resultados obtidos 

neste estudo permitem sugerir que o treinamento físico associado à dislipidemia 

apresentou uma tendência na diminuição nas dimensões das estruturas renais. Mais 

estudos são necessários para esclarecer estas alterações. 
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