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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

 A dosagem da leptina foi feita por ELISA e expressa em ng/ml.

 Os dados foram analisados por ANOVA de uma via, seguido por

Student-Newman-Keuls, e considerados significativamente

diferentes P<0,05.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

CT n=10; E n=8; DE n=10; D n=10.

# diferente de todos os demais grupos;

& diferente do grupo D

(ANOVA de medidas repetidas/SNK,

P<0,05).

Modelo de 

estresse crônico

Modelo de Dieta Hipercalórica: 

(dieta de cafeteria))

CT n=10; E n=8; DE n=10; D n=10,

# diferente de todos os demais grupos

* Diferente do CT e E, mas não entre eles

ANOVA/SNK, P<0,05.

CONCLUSÕES

38 RATOS MACHOS

60 DIAS

D – DIETA

E - ESTRESSE
CT – CONTROLE 

TOTAL

Apoio Financeiro: FIPE/HCPA, FAPERGS/UFRGS, CNPq, CAPES 

A exposição ao estresse crônico leva a ativação do eixo Hipotálamo

Hipófise Adrenal com liberação de glicocorticóides, estes levam a

distribuição anômala de gordura, principalmente centro visceral. Dietas

hipercalóricas são amplamente utilizadas por pesquisadores para

obtenção de obesidade e mimetizam as refeições humanas conhecidas

como “fast food”, amplamente consumidas por indivíduos de todas as

idades submetidos ou não a estresse diário. O hormônio leptina

promove redução na ingestão alimentar e aumento do gasto energético,

e seu níveis circulantes podem ser influenciados pelo tecido adiposo,

pelos níveis de insulina e de glicocorticóides.

 Este estudo objetiva avaliar o efeito do estresse crônico em ratos

submetidos a uma dieta hipercalórica sobre os níveis circulantes de

leptina.
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Peso relativo: Tecido Adiposo e Fígado

CT n=10; E n=8; DE n=10; D n=10,

# diferente dos demais

$ diferente do CT e E

ANOVA de uma via/SNK P<0,05.

Níveis Séricos de Leptina (ng/mL)
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Controle Estresse Dieta Dieta e

Estresse

E n= 7

# Diferente de todos os demais grupos

(ANOVA de uma via/SNK P<0,05).

 Os resultados mostraram menor ganho de peso corporal e do

tecido adiposo nos animais submetidos ao estresse o que pode

ser decorrente dos efeitos catabólicos do estresse;

 O menor ganho de peso relacionado ao estresse foi também

observado quando este foi associado à dieta hipercalórica tendo

este grupo ganho de peso semelhante aos animais controles

associado a um aumento do tecido adiposo.

 A dieta hipercalórica mostrou-se preponderante na

determinação do aumento de tecido adiposo e dos níveis séricos

de leptina.

 Os altos níveis de leptina podem ser decorrentes de um

aumento de tecido adiposo e a presença de GCs nos animais DE

podem estar potencializando este efeito.

 Cabe salientar que, na obesidade, a hiperleptinemia pode ser

atribuída a alterações no receptor de leptina ou deficiência do

transporte da leptina através da barreira hematoencefálica, o que

pode estar relacionado aos resultados obtidos.

Estudos estão sendo desenvolvidos para a obtenção de um

melhor entendimento destas interações.
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