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RESUMO 
 

Teixeira ASS. Tratamento com metformina restaurou danos metabólicos causados 
pela obesidade, mas induziu a resposta inflamatória hepática. [Dissertação 
(mestrado em Biologia Celular e Tecidual)] – São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

 
A obesidade pode ser considerada uma doença imunometabólica, caracterizada por 
alterações metabólicas associadas a uma inflamação crônica de baixo grau, que 
está na gênese de outras co-morbidades associadas, como a doença do fígado 
gordo e a diabetes mellitus tipo 2 (DM2). A metformina é uma droga hipoglicemiante 
utilizada como tratamento de primeira linha na DM2. Já, o fator de transcrição 
receptores ativados por proliferador de peroxissoma alfa (PPAR-α) tem um papel 
central no controle imunometabólico hepático. O objetivo do estudo foi avaliar os 
possíveis efeitos imunometabólicos da dieta rica em gordura (HFD), em 
camundongos C57BL6 (WT) e knockout para PPAR-α (KO) tratados com 
metformina.  Métodos: Os animais foram submetidos a uma dieta balanceada (SD) 
ou a uma dieta hiperlipídica (HFD) durante 12 semanas e, faltando 10 dias para 
completar as 12 semanas de dieta, os animais foram tratados diariamente com 
metformina (M) ou PBS (gavagem - 300 mg/kg). Realizou-se o teste de tolerância à 
insulina (ITT) e teste de tolerância à glicose (GTT), cortes histológicos do fígado e 
corados por H&E, concentração de colesterol e triacilglicerol. Analisou-se a 
concentração da oxidação de palmitato no músculo esquelético. Além disso, 
verificou-se o conteúdo de citocinas por ELISA, no fígado, no tecido adiposo 
retroperitoneal, em hepatócitos e macrófagos intraperitonial isolados. Resultados: A 
metformina foi capaz de diminuir o peso corporal e melhorar a tolerância à glicose 
dos animais WT submetidos a HFD. O tratamento com metformina aumentou a 
oxidação de palmitato no músculo esquelético, além de promover um efeito anti-
inflamatório no tecido adiposo retroperitoneal e foi capaz de reverter a inflamação 
dos macrófagos intraperitoneais estimulados por LPS, porém no fígado e nos 
hepatócitos isolados, a metformina causou um efeito colateral, promovendo 
inflamação. Conclusão: Um curto tratamento com metformina restaurou as 
alterações metabólicas promovidas pela obesidade, independentemente do fenótipo. 
Contudo, a inflamação hepática foi induzida pelo tratamento, e o efeito principal se 
deve a um potencial aumento na inflamação induzida nos hepatócitos, já que os 
macrófagos intraperitoneais apresentaram uma resposta anti-inflamatória, assim 
como o tecido adiposo retroperitoneal.   

Palavras-chave: Metformina. Imunometabolismo. NAFLD. Inflamação. PPAR-α. 

Metabolismo Celular. 
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ABSTRACT 

Teixeira AAS. Metformin treatment restored metabolic damage caused by obesity, 
but induced liver inflammatory response. [Masters thesis (Celular and Tissue 
Biology)] – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 
2015.  

The obesity is considered a immunometabolic disease, associated with a chronic 
low-grade inflammation, while it is seems to be the genesis of other associated co-
morbidities, such as fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus (DM2). Metformin 
is a hypoglycemic drug used as first-line treatment in DM2. Since the peroxisome 
proliferator-activated receptor alpha (PPAR-α) transcription factor plays a central role 
in controlling hepatic immunometabolic. Therefore, our objective was to evaluate the 
immunometabolics effects of high fat diet (HFD) in C57BL6 mice (WT) and PPAR-α 
knockout (KO) treated with metformin. Methods: The animals were submitted to a 
standard diet (SD) or a high fat diet (HFD) for 12 weeks, 10 days for lacking complete 
diet for 12 weeks, the animals were treated daily with metformin (M) or PBS (gavage 
- 300 mg / kg). It carried out the insulin tolerance test (ITT) and glucose tolerance test 
(GTT), histological sections of the liver and stained with H & E, cholesterol and 
triacylglycerol. It was analyzed the concentration of palmitate oxidation in skeletal 
muscle. Furthermore, it was found cytokine content by ELISA in liver, retroperitoneal 
adipose tissue, hepatocytes and intraperitoneal macrophages isolated. Results: 
Metformin was able to decrease body weight and to improvement in glucose 
tolerance the WT animals submitted to HFD. Treatment with metformin increased 
palmitate oxidation in skeletal muscle, in addition, metformin promoted an anti-
inflammatory effect in the retroperitoneal adipose tissue and It was able to revert 
inflammation intraperitoneal macrophages stimulated by LPS, but in the liver and 
hepatocytes isolated, metformin caused a side effect, by lead to inflammation. 
Conclusion: A short treatment with metformin was able to promoted changes in 
immunometabolic response, we can emphasize that the treatment restored the 
metabolic alterations caused by obesity, regardless of phenotype. However, the 
hepatic inflammation was induced by the treatment, and the main effect is due to a 
potential increase in inflammation induced in the hepatocytes, since the 
intraperitoneal macrophages showed an anti-inflammatory response, as well as the 
retroperitoneal adipose tissue. 

 

Keywords: Metformin. Immnumetabolism. NAFLD. Inflammation. PPAR-α. Cell 
Metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A obesidade representa um grave problema para a saúde pública e afeta não 

apenas os países de alta renda, como também países em desenvolvimento (WHO, 

2013). Estudos epidemiológicos indicam que aproximadamente 69% da população 

dos Estados Unidos apresentam excesso de peso, sendo que 37% desses 

indivíduos são classificados na categoria sobrepeso (25 ≤ IMC ≤ 30 kg/m 2), 

enquanto quase 32% são considerados obesos (IMC ≥ 30 kg/m 2) (1). No Brasil, de 

1974-1975 a 2008-2009, a prevalência de excesso de peso em adultos com mais de 

20 anos aumentou em quase três vezes no gênero masculino, crescendo de 18,5% 

para 50,1% e em quase duas vezes no gênero feminino, de 28,7%, para 48,0%. No 

mesmo período, a prevalência de obesidade aumentou em mais de quatro vezes 

para homens, passando de 2,8% para 12,4% e em mais de duas vezes para 

mulheres, de 8,0% para 16,9% (2). Entre as crianças de 5 a 9 anos de idade, uma 

em cada três está acima do peso, sendo que 33,5% das crianças apresentavam 

excesso de peso, na qual 16,6% do total de meninos eram obesos e entre as 

meninas, a obesidade acomete 11,8% (2). Para os adolescentes entre 10 a 19 anos 

de idade, o excesso de peso atingiu 21,5%, sendo que nos últimos 34 anos 

decorrentes de 1974-1975 a 2008-2009 o excesso de peso para os meninos foi de 

3,7% para 21,7%, o que representa um acréscimo de seis vezes. Já para as 

meninas, o excesso de peso triplicou nesses últimos 34 anos, passando de 7,6% 

para 19%. Quanto a obesidade, mostra-se menos intensa, mas também com 

tendência ascendente, passando de 0,4% para 5,9% entre meninos e de 0,7% para 

4,0% no sexo feminino (2). 

Estima-se que indivíduos obesos apresentem um risco aumentado de 

mortalidade, fato explicado pela associação entre o excesso de peso e as doenças 

crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) e pelo aumento da inflamação sistêmica crônica. Essas 

doenças estão associadas diretamente no desenvolvimento e progressão da Doença 

do Fígado Gordo Não Alcoólico (NAFLD: do inglês “non-alcoholic fatty liver disease”)  

(3). A esteato hepatite não-alcoólica (NASH) refere-se a um estágio da NAFLD, 

caracterizado por inflamação e fibrose, e surge como uma das doenças de fígado 

mais comum, sendo sua progressão uma das principais causas de cirrose (4). 
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O aumento nos estoques de triacilglicerol no parênquima hepático induz a 

profunda alteração na homeostasia da glicose hepática. Há um prejuízo da 

sinalização da insulina nos hepatócitos, promovendo assim um aumento na 

produção de glicose endógena, pelo aumento da gliconeogênese e glicogenólise 

hepática (5).  

Além das alterações no metabolismo da glicose, a obesidade e a resistência à 

insulina promovem diversas alterações nas funções hepáticas relacionadas ao 

metabolismo de ácidos graxos (AG), como aumento na captação e na síntese AG, 

inibição da β -oxidação mitocondrial e redução da liberação de VLDL (do inglês “very 

low density lipoprotein”). Esses efeitos aumentam os AG livres na circulação e a 

deposição ectópica de triacilglicerol no parênquima dos hepatócitos (6-7). Essas 

alterações hepáticas em indivíduos obesos representam um fator etiológico da 

inflamação crônica (8-9).  

O termo imunobetabolismo, surgiu em 2011, exatamente pelo aumento do 

entendimento da obesidade como uma doença que agregava alterações 

imunológicas e metabólicas, e muitas dessas alterações têm vias de sinalização 

comuns que se integram (10). Esta relação foi inicialmente observada quando o 

tecido adiposo se mostrou capaz em produzir quantidades significativas de TNF-α 

(11). Essa relação entre sistema imunitário e metabolismo se torna íntima no tecido 

adiposo, já que este tecido é caracterizado por um grande número de células 

inflamatórias (macrófagos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos) que residem 

nesse tecido (12). 

Outro ponto fundamental de ligação entre o sistema imunitário e o 

metabolismo se dá por um receptor inicialmente caracterizado para a ligação e 

reconhecimento de patógenos externos, classe de receptor da família Toll Like 

Receptor (TLR) (13). O TLR-4 é fundamental no reconhecimento de bactérias gran-

negativas, principalmente através da sua alta afinidade aos lipopolissacarídeos. A 

ativação deste receptor apresenta o sinal de risco exógeno para célula, promovendo 

a produção e liberação de mediadores inflamatórios lipídicos e proteicos. Na 

obesidade há um aumento expressivo no conteúdo de LPS circulante proveniente do 

aumento da permeabilidade vascular intestinal, que leva a um aumento de LPS 

circulante proveniente das bactérias que compõem a nossa flora intestinal (14), 

promovendo assim um aumento da sinalização do TLR-4.  
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Também, um ativador desse receptor é o ácido graxo livre circulante, 

principalmente o mirístico, e o palmitato (15). Os indivíduos obesos apresentam um 

aumento expressivo no conteúdo de ácidos graxos livres circulantes, o que gera um 

aumento crônico da ativação da via do TLR-4, promovendo assim, a indução da 

resposta inflamatória crônica de baixo grau, com concentrações aumentadas de 

citocinas no soro, onde os indivíduos não apresentam alteração no número de 

células imunológicas circulantes, mas sim no seu potencial de ativação (15-16). 

A resposta inicial ao excesso de ingestão de lipídeos se dá pelo 

armazenamento de lipídeos neutros no fígado. Este é um órgão central na regulação 

do metabolismo energético. Por isso, quando há um aumento constante na ingestão 

de lipídeos, o fígado, com o intuito de diminuir a lipotoxicidade, e consequente 

inflamação, estoca o excesso de lipídeos no seu interior (17). No entanto, se essa 

alta ingestão de lipídeos for crônica, ou se o indivíduo apresentar morbidades que 

promovam um aumento do estresse oxidativo, há um aumento da peroxidação 

lipídica, etapa inicial para o processo de desenvolvimento da doença do fígado 

gordo (17).  

Diversos fármacos têm sido utilizados na tentativa de inibir o desenvolvimento 

da doença do fígado gordo não alcoólico e amenizar o processo inflamatório 

sistêmico crônico em indivíduos obesos. A metformina é um medicamento de 

primeira linha usado no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 em todo o mundo, 

apresenta grande eficácia, baixo custo, e com baixo risco de desenvolvimento do 

quadro de hipoglicemia (18-19). Além desses efeitos benéficos sobre o quadro de 

resistência à insulina, estudos têm mostrado que a metformina está associada com a 

redução da inflamação, da fibrose e com a melhora da função hepática (20-21). 

A metformina é um medicamento da família das biguanidinas que tem sido 

utilizada para a redução da glicemia, desde 1957 na Europa e desde 1995 nos EUA. 

No entanto, apesar de ser o tratamento hipoglicemiante mais prescrito em todo o 

mundo, seu mecanismo de ação permanece ainda obscuro. A metformina e a 

fentormina são derivados do extrato da planta Galega officinalis (lilás francês), 

guanidina isoamileno, também chamado galegine, usado durante séculos para o 

tratamento de diabetes mellitus (22). A Fentormina teve sua comercialização 

suspensa por efeitos colaterais severos, ao passo que as indicações clínicas para 

tratamento com metformina têm se expandido, sendo utilizada no tratamento da 
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diabetes mellitus tipo 2, para diabetes gestacional, síndrome dos ovários policísticos, 

síndrome metabólica e quadros de pré diabetes (23) . 

A metformina reduz as concentrações de glicose circulantes e aumenta a 

sensibilidade à insulina. Além disso, a metformina apresenta efeitos pleiotrópicos, 

como diminuição da ingestão alimentar e o peso corporal, (24-25). Além disso, este 

medicamento pode influenciar positivamente em vários marcadores de risco 

cardiovascular, incluindo perfil lipídico, doença do fígado gordo não alcóolica, 

propriedades anti-inflamatórias, e, possivelmente, redução do risco de 

desenvolvimento de alguns tipos de tumores (24, 26-29).  

A metformina não é metabolizada (30) e é excretada inalterada na urina com 

uma meia-vida de aproximadamente 5 horas (31). A média para a depuração renal 

em humanos é de 510 ± 120 ml/min. A droga é largamente distribuída nos tecidos, 

incluindo o intestino, o fígado e o rim por transportadores de cations orgânicos (31).  

A absorção intestinal da metformina pode ser mediada principalmente pelo 

transportador da membrana plasmática monoamina (PMAT, codificada pelo gene 

SLC29A4), que é expressa no lado luminal dos enterócitos (32). No entanto, não 

existem atualmente dados in vivo sobre o papel do PMAT na disposição e efeito 

farmacológico da metformina. OCT3 (SLC22A3 gene) também é expresso sobre a 

borda em escova dos enterócitos e pode contribuir para a absorção de metformina 

(31, 33). Além disso, OCT1 (SLC22A1 gene), que é expresso sobre a membrana 

basolateral e no citoplasma dos enterócitos, pode facilitar a transferência de 

metformina para o fluido intersticial (Figura 1)(33).  

A captação hepática da metformina é mediada principalmente pelo OCT1 

(SLC22A1) e, possivelmente, pelo OCT3 (SLC22A3). Ambos os transportadores são 

expressos na membrana basolateral dos hepatócitos (31, 34-36). Em camundongos 

com deficiência do OCT1, a concentração de metformina no fígado é 

significativamente mais baixa do que em animais controle, sugerindo que OCT1 é 

essencial para a absorção de metformina hepática (37). Além disso, os efeitos da 

redução da glicose pela metformina foram completamente nulos em camundongos 

deficientes do OCT1. A metformina é também um bom substrato para a extrusão de 

múltiplos fármacos e toxinas 1 (MATE1, codificada pelo gene SLC47A1) e MATE2-K 

(SLC47A2) em humanos (34, 38-40). MATE1 (SLC47A1) é altamente expresso no 

fígado, rim, e músculo esquelético (41), e pode contribuir para a excreção renal e 

hepática da metformina. No entanto, o papel de MATE1 na secreção hepática tem 
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sido questionado, bem como a excreção biliar da metformina, que parece ser 

insignificante em seres humanos (31). Os dados de um estudo com camundongos 

knockout para MATE1 sugerem que, pelo menos em roedores, a excreção biliar da 

metformina ocorre (Figura 1) (42). 

A absorção da metformina da circulação para as células epiteliais renais é 

facilitada primariamente pelo OCT2 (SLC22A2) (34), que é expresso 

predominantemente na membrana basolateral dos túbulos renais. A excreção renal 

da metformina a partir da célula para o lúmen dos túbulos renais é mediada através 

do MATE1 (SLC47A1) e MATE2-K (SLC47A2) (38-39, 43-44). MATE1 e MATE2-K 

estão expressos na membrana apical das células do túbulo proximal renal, e estudos 

em indivíduos saudáveis sugerem que MATE1 e MATE2-K contribuem para a 

excreção renal de metformina (45). OCT1 também parece ser expresso no domínio 

apical e subapical de ambas as extremidades proximal e distal dos túbulos no rim, e 

pode desempenhar um papel importante na reabsorção da metformina nos túbulos 

renais (46). PMAT (SLC29A4) é expresso na membrana apical das células epiteliais 

renais, e pode desempenhar um papel na reabsorção renal de metformina (47). 

Entretanto, não há dados in vivo para corroborar nesse mecanismo (Figura 1) (48). 

 
Figura 1 - Farmacocinética da via da metformina (48).  
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Os mecanismos moleculares envolvidos na ação da metformina envolvem a 

ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), que por sua vez pode 

conduzir a efeitos farmacológicos diferentes, incluindo a inibição da síntese da 

glicose e lipídios (49-50). Os mecanismos de ativação da AMPK pela metformina, 

ainda não estão completamente elucidados, mas estudos indicam que o fármaco 

atravessa a membrana plasmática por difusão passiva e/ou se liga ao transportador 

OCT (do inglês: Organic Cation Transporter), estimulando a LKB-1/STK 11 

(Serina/threonina quinase 11) com consequente ativação da AMPK (51). 

Adicionalmente a esse mecanismo de ativação, a metformina é capaz de inibir 

o complexo I da cadeia respiratória, diminuindo assim a síntese de ATP, 

promovendo aumento da taxa AMP/ATP e ADP/ATP, e com isso, promovendo 

estímulo da AMPK (52). 

 Sabe-se que a ativação da AMPK pela metformina leva ao aumento na 

oxidação de ácidos graxos e inibição da lipogênese, processos regulados 

principalmente pela inativação da acetil-CoA carboxilase (ACC), e 3-hidroxi-3-

metilglutaril (HMG)-CoA redutase, concomitante ao aumento da atividade das 

enzimas carnitina palmitoil transferase (CPT) e malonil-CoA carboxilase, além de 

promover a inibição do fator de transcrição SREBP–1C, envolvido na síntese de 

ácidos graxos (Figura 2) (53). 
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Figura 2 - Mecanismo molecular da ação da metformina: Após a captação hepática através do OCT-
1, a mitocôndria é o alvo principal da metformina que exerce uma inibição específica e independente 
da AMPK sobre o complexo da cadeia respiratória 1. A leve redução resultante no estado de energia 
leva à inibição aguda e transitória do consumo de energia via gliconeogênica. Além disso, através de 
pontos da regulação independentes e dependente da AMPK, a metformina pode conduzir à inibição 
da produção de glicose por interromper a expressão do gene da gluconeogênese.  Em paralelo, a 
ativação dependente de LKB1 e AMPK desencadeada por depleção da ATP poderia reduzir a 
lipogênese hepática e exercer um efeito indireto sobre a sensibilidade à insulina hepática por 
controlar produção hepática da glicose (50). 

 
A ativação da AMPK também está relacionada com a inibição da resposta 

inflamatória, ao passo que uma diminuição da atividade da AMPK está associada 

com o aumento da inflamação. Vários estudos têm demonstrado que a ativação de 

AMPK pela metformina ou pelo AICAR (O AICAR é um análogo sintético da AMP 

que ativa diretamente a AMPK) pode reduzir a inflamação sistêmica, diminuindo a 

concentração da proteína C-reativa e da IL-6 na síndrome metabólica (54). Muitas 

experiências in vitro têm demonstrado que o lipopolissacárido (LPS) induz a 

resposta inflamatória e pode ser inibida através da ativação da AMPK ativado por 

metformia ou AICAR (55-57). No entanto, algumas observações recentes implicam 

que o AICAR também pode inibir respostas inflamatórias através das vias 

independente da AMPK (58). 

Vários estudos têm revelado uma relação estreita entre a atividade reduzida 

da AMPK e inflamação, por exemplo, no tecido adiposo e nos macrófagos (59-60). 

Steinberg et ai. (61) observaram que o TNF-α suprimiu a atividade da AMPK por 

regulação positiva da expressão da proteína fosfatase 2C, que é um inibidor da 

sinalização da AMPK. (61). 

 A via de sinalização do NF-kB está envolvida na ativação do sistema imune 

inato e adaptativo (62). Diversos estudos demonstram que a ativação da sinalização 

da AMPK regula negativamente a função da via do NF-kB (55, 60, 63-66). AMPK 

tem vários alvos de fosforilação direta (67), mas parece que a AMPK suprime a 

sinalização do NF-kB indiretamente através dos seus mediadores downstream, por 

exemplo, SIRT1, PGC-1α e Foxo que podem subsequentemente suprimir a 

expressão de fatores inflamatórios (Figura 3)(68). 
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Figura 3 - Esquema ilustrativo da AMPK inibindo a via de sinalização do NF-kB e a supressão da 
inflamação. Setas verdes mostram as vias de ativação e setas vermelhas são as vias inibitórias. 
Metformina e AICAR ativam a AMPK. Em contraste, a obesidade e hiperglicemia inibem a expressão 
da AMPK. Downstream à AMPK, fatores que podem inibir a sinalização do NF-kB, como SIRT1, PGC-
1α, e Foxo. AMPK inibe o aparecimento de estresse no retículo endoplasmático (RE) e estresse 
oxidativo que podem provocar a sinalização do NF-kB. O NF-kB é o indutor chave da respostas 
inflamatórias que afetam o tempo de vida e o healthspan (adaptado de Salminen et al. (68)). 
 

A ativação da AMPK pode também estar relacionada com o aumento da 

expressão e da ativação dos receptores ativados pelo proliferador de peroxissomos 

alfa (PPAR-α), pois ambos estão associados com a oxidação de ácidos graxos. Os 

PPARS são fatores de transcrição da família de receptores nucleares, induzem a 

expressão de genes envolvidos no metabolismo da glicose e lipídios (69), e são 

ativados por ligantes sintéticos ou endógenos (ligantes naturais de PPARs incluem 

AG e eicosanoides), denominados domínio de ligação ao ligante (LBD). Depois de 

ativados, os PPARs formam um heterodímero com os receptores do ácido retinóico 

X (RXR), outra classe de receptores nucleares, que, posteriormente, se liga aos 

elementos de respostas do proliferador de peroxissomos (PPRE), estimulando a 

expressão de genes-alvo (Figura 4)(70-71).  
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Figura 4 - Precursores ligantes de endógeno lipídicos sofrem conversão enzimática para lipídios 
ativos, levando a heterodimerização do PPAR/RXR, ligando-se aos genes-alvo e, posteriormente, 
recrutamento os complexos de coativação que ativam a transcrição desses genes alvo. PPAR – 
Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma; RXR – Receptores de Retinóide X (72). 

 

Três isoformas de PPARs foram identificadas, PPAR-α, β/δ e γ , e são 

expressos em anfíbios, roedores, humanos, entre outros. O PPARγ é 

predominantemente expresso no tecido adiposo e está relacionado com a síntese de 

lipídios. O PPAR-β/δ como o PPAR-α são regulares da atividade oxidativa (73-75). 

O PPAR-α é predominantemente expresso em tecidos com alta capacidade 

oxidativa, tais como, fígado, coração, músculo esquelético e tecido adiposo marrom 

(76). No fígado o PPAR-α regula diretamente os genes envolvidos na captação e oxidação 

de ácidos graxos (77) (figura 5).  
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Figura 5 - Atividade molecular do PPAR-α no estado alimentado e jejum (77). 

 

O PPAR-α também desempenha uma ação importante na redução da 

inflamação, sendo considerado atualmente um importante agente na interação 

imunometabólica. Os ligantes de PPAR-α reduzem significativamente as 

concentrações de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β e TNF-α, além de 

inibirem a translocação da subunidade p65 do fator nuclear κB (NF -kB), envolvido na 

transcrição de genes pró-inflamatórios (Figura 6) (78).  
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Figura 6 - (A) Inibição da atividade de transcrição do NFkB dependente PPRE. Após a ativação pelo 
ligando, PPAR-α liga se ao DNA, e interage diretamente com p65 para abolir a sua ligação a um 
elemento de resposta do NF-kB (NRE). (B) PPAR-α interage diretamente com fatores de transcrição 
pró-inflamatória, cJun e p65 para regular negativamente os seus genes alvo por um mecanismo que é 
pensado para ser independente de PPRE (77). 

 

Buler et al. (79) relatam que o PGC-1α (Coativador 1 alfa do Receptor Ativado 

por Proliferador do Peroxissoma) parece ser upstream na cascata de sinalização do 

PPAR-α, resultando na indução do receptor antagoni sta de IL-1 (IL-1ra). O PPAR-α 

é induzido e coativado por PGC-1α, sendo que camundongos knockout para PPAR-

α, apresentam redução na atividade de PGC -1α e consequentemente diminui a 

expressão de IL-1ra, em hepatócitos.  Estes dados indicam que a indução de IL-1ra 

por PGC-1α envolve PPAR-α. A figura a seguir (figura 7), adaptado de Buler et al. 

(79), mostra a via da metformina através da AMPK e supostas hipóteses do efeito 

anti-inflamatório dessa via. 
 

A B 
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Figura 7 - Adaptado de Buler et al: Modelo de Metformina, AMPK, PGC-1α e PPAR-α mediando a 
regulação da expressão de genes anti-inflamátorios (IL1ra) em hepatócitos. Metformina ativa a 
AMPK, que por vez, a AMPK fosforila PGC-1α e aumenta a sua atividade de transcrição de IL1ra, 
diminuindo o processo inflamatório . Além disso, há indícios que a Metformina e a AMPK regulam a 
expressão de IL1ra em um mecanismo independente da via do PGC-1α e do PPAR-α. IL-1ra - 
Receptor Antagonista de IL-1; PGC-1α – Coativador 1 alfa do Receptor Ativado por Proliferador do 
Peroxissoma; PPAR-α – Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma alfa  (79) 

 

O papel do PPAR-α na patologia do fígado gordo tornou -se evidente em 

camundongos knockout para PPAR-α. Estes camundongos são incapazes de 

regular o catabolismo de ácidos graxos no fígado e acabam desenvolvendo uma 

esteatose hepática (80).  

Com base no exposto, temos como hipótese que a ativação da AMPK pela 

metformina poderá aumentar a expressão e ativação de PPAR-α, Assim, o nosso 

objetivo foi avaliar se os efeitos imunometabólicos da metformina em camundongos 

alimentados com dieta rica em gordura são mediados por PPAR-α. 
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7 CONCLUSÃO 
 
Em conclusão, um curto período de tratamento com metformina, em animais WT e 

KO submetidos a uma HFD, foi capaz de melhorar a intolerância à glicose, aumentar 

as concentrações de insulina no soro e diminuir a esteatose hepática, promovendo 

aumento na oxidação de palmitato no músculo esquelético, aumento nas 

concentrações de adipocinas no tecido adiposo retroperitoneal e reverteu o efeito 

inflamatório causado pela LPS em macrófagos intraperitoneais, entretanto, como 

efeito colateral notamos um aumento na inflamação hepática induzida pelo 

tratamento.  
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