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Resumo  
Fundamento: Nos últimos anos veio crescendo o número de pesquisas sobre hormônios, 
porém, necessita-se compreender seus reais efeitos em organismos com disfunções 
metabólicas. Objetivo: Analisar os efeitos da eritropoetina no perfil lipídico e na hipertrofia 
ventricular esquerda de camundongos LDLr-/- alimentados com dieta hiperlipídica. Material e 
Métodos: Foram utilizados camundongos LDLr-/-, machos, 3 meses de idade, divididos em 3 
grupos (n=8):  Grupo S, alimentados com dieta padrão; Grupo HL: alimentados com dieta 
hiperlipídica (20% de gordura total e 1,25% de colesterol, 0,5 % ácido cólico); Grupo 
HL+EPO, alimentados com dieta hiperlipídica e receberam eritropoetina semanal na dose de 
200UI/kg via subcutânea. Após 75 dias de experimento foram determinados os níveis 
plasmáticos de colesterol total, LDL,VLDL, HDL, triglicérides e a razão do peso ventricular 
esquerdo (mg)/peso do animal (g). O protocolo experimental foi aprovado pelo comitê de 
ética experimental da UNIFENAS protocolo número 13A/2010. Resultados: Na análise do 
perfil lipídico, os camundongos do grupo HL apresentaram aumento nos níveis plasmáticos do 
colesterol total (CT), LDL, VLDL e triglicérides (TG), e redução do HDL com hipertrofia 
ventricular esquerda (HVE) quando comparados com parâmetros dos camundongos do grupo 
S. O uso da eritropoietina (grupo HL+EPO) aumentou os níveis plasmáticos do HDL, quando 
comparados com o grupo HL, (39±3 e 20±1, respectivamente)  e preveniu a HVE. Além disso, 
reduziu os níveis plasmáticos do CT, LDL e VLDL (681±16 e 869±15; 593±13 e 814±29; 46±4 
e 54±4, respectivamente). Entretanto, a eritropoietina não preveniu a hipertrigliceridemia 
nos camundongos do grupo HL+EPO. Conclusão: A eritropoietina apresentou efeito benéfico 
cardioprotetor, prevenindo a HVE desenvolvida pela dislipidemia. Este efeito, neste modelo 
animal, pode ser devido ao aumento dos níveis de HDL. 
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