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RESUMO 

Batatinha HAP. Exercício aeróbio crônico reduz o acumulo de gordura hepático, mas 
promove inflamação no fígado de camundongos PPAR-alpha knockout, via inibição 
do PPAR-gama. [Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015 
 

 

A doença do Fígado gordo (NALFD) é uma das principais patologias de fígado na 

atualidade, podendo progredir para cirrose e hepatocarcinoma. Alguns estudos 

reportam os efeitos benéficos do treinamento aeróbio crônico em reverter a NAFLD. 

Objetivo: Nós verificamos se o treinamento aeróbio crônico melhora o quadro de 

resistência à insulina, inflamação e esteatose hepática causados pela dieta 

hiperlipídica (HF) e se o PPAR-alpha está envolvido neste processo. Métodos: 

Animais selvagens C57BL6 (WT) e knockout para PPARα (KO) foram alimentados 

com dieta padrão (SD) ou HF durante 12 semanas, os animais submetidos a dieta 

HF foram treinados na esteira durante as 8 últimas semanas de dieta, metade dos 

animais KO treinados receberam ainda 15mg/kg/dia de rosiglitazona durante o 

mesmo período de treinamento. Todos os animais foram avaliados quanto a 

resposta a glicose e a insulina (ITT e GTT), níveis de AST, TAG e colesterol total no 

soro, conteúdo hepático de TAG, citocinas (ELISA), expressão gênica (qRT-PCR) e 

expressão proteica (WESTERN BLOT). Resultados: A exposição crônica a dieta HF 

aumentou acumulo de TAG hepático, levando a NALFD, aumentou níveis de AST, 

resistência periférica à insulina e índice de adiposidade. O treinamento reduziu todos 

estes parâmetros em ambos os genótipos de animais. O desenvolvimento da 

NAFLD não foi associada com a inflamação, entretanto os animais KO treinados 

apresentaram uma resposta inflamatória exacerbada, que foi causada 

provavelmente pela redução na expressão de PPARγ, pois quando esses 

camundongos foram tratados com rosiglitazona eles apresentação melhora no 

quadro inflamatório e na resistência à insulina. Conclusão: Concluímos que o 

exercício diminuiu os danos causados pela dieta HF independente do PPARα, 

provavelmente por um aumento na oxidação periférica de ácidos graxos; e que a 

ausência do PPARα junto com um estimulo de estresse (exercício) levam a queda 

na expressão de PPARγ, e a uma resposta inflamatória exacerbada, que é revertida 

pela administração da rosiglitazona.         

Palavras chave: Treinamento aeróbio crônico. PPARα. NAFLD. Inflamação. 

Resistência à insulina. Obesidade. PPARγ. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Batatinha HAP. Aerobic Exercise decreases NAFLD, but promotes liver inflammation 
in PPAR-alpha knockout mice via PPAR-gamma inhibition [Master’s Thesis (Cellular 
and tissue Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2015 

 

The nonalcoholic fat liver disease (NAFLD) is one of the main liver diseases 

today, and may progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Some studies 

have shown the beneficial effects of aerobic exercise on reverse NAFLD. Aim: Here 

we verify whether chronic aerobic exercise improve the insulin resistance, liver 

inflammation and steatohepatitis caused by a high fat diet (HF) and whether PPARα 

is involved in these actions. Methods: C57BL6 wild type (WT) and PPAR-α knockout 

(KO) mice fed with a standard (SD) or HF during 12 weeks, the HF mice were trained 

on a treadmill during the last 8 weeks, half of KO trained animals also received 

15mg/kg/day of rosiglitazone during the same 8 weeks of training, all mice were 

evaluated glucose and insulin tolerances (GTT and ITT), serum levels of AST, TAG 

and total cholesterol, hepatic content of triacylglycerol, cytokines (ELISA), gene 

expression (qRT-PCR) and protein expression (WESTRN BLOT).Results: Chronic 

exposure to HF diet increased triacylglycerol accumulation in the liver, leading to 

NAFLD, and increase in aminotransferase in the serum, peripheral insulin resistance, 

and adiposity index. Exercise reduced all this parameters in both animals genotype. 

The lipid accumulation in the liver was not associated with inflammation, however KO 

mice when trained presented a huge inflammatory response that was probably 

caused by a decrease on PPARϒ expression. When these mice were treated with 

rosiglitazone, they presented decrease on inflammatory cytokines as well as 

improvement on insulin sensitivity. Conclusion: We conclude that exercise improved 

the damage caused by a HF independently of PPARα;apparently, by a peripheral 

fatty acid oxidation in the skeletal muscle, and the absence of PPARα together with a 

stress condition (exercise) leads to decrease on PPARγ expression and a huge 

inflammatory response, which was attenuated by rosiglitazone administration.    

 

 

Keywords: Chronic aerobic exercise. PPARα. NAFLD. Inflammation. Insulin 

resistance. Obesity. PPARγ. 
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1 Introdução 

 

A obesidade é sem dúvida nenhuma, a doença com maior avanço em 

número de casos dos últimos trinta anos, representando um grave problema 

para saúde pública, afetando tanto países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento (1). Estudos epidemiológicos apontam que aproximadamente 

69% da população dos Estados Unidos apresentam excesso de peso, sendo 

classificados como sobrepeso (25 ≤ IMC ≤ 30 kg/m2) 37% desses indivíduos e 

32% como obesos (IMC ≥ 30 kg/m2) (1). No Brasil, a prevalência de adultos 

com sobrepeso, em um período de 34 anos (1975-2009), aumentou quase três 

vezes para homens e duas vezes para as mulheres, sendo que no mesmo 

período a incidência da obesidade para o gênero masculino aumentou mais de 

quatro vezes e para o feminino mais de duas vezes (2).  

Desde a década de 80, observa-se uma grande associação entre a 

obesidade e o desenvolvimento de outras co-morbidades como hipertensão 

arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (3).  Muitos estudos 

evidenciam, como fator central desta associação, a inflamação sistêmica 

crônica de baixo grau, que acarreta no desenvolvimento da síndrome 

metabólica diminuindo a qualidade e a expectativa de vida  (4) (5)  

Farooq e colaboradores (2015) (6) demonstraram uma correlação 

positiva entre o quadro de síndrome metabólica e os níveis de proteína C 

reativa (CRP), importante marcador clinico de inflamação, bem como com a 

circunferência da cintura, os níveis de glicose em jejum e os valores de HOMA-

IR que demonstram resistência à insulina. Em concordância, camundongos 

alimentados com dieta hiperlipídica por 24 semanas apresentam inflamação no 

tecido adiposo e desenvolvem um quadro de resistência periférica à insulina e 

esteatose hepática (4)  

O fígado desempenha papel de destaque na homeostase da glicose, 

sendo um dos primeiros órgãos afetados pela obesidade e resistência à 

insulina. Alterações hepáticas na ação da insulina promovem efeitos severos 

nas vias metabólicas da glicose, aumentando a concentração plasmática desta, 

e contribuindo para o desenvolvimento da DM2 (7). Contudo, além das 
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alterações no metabolismo da glicose, a obesidade e resistência à insulina 

promovem diversas alterações nas funções hepáticas relacionadas ao 

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

de novo de AG, inibição da β-oxidação mitocondrial e redução da liberação de 

VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade) (8). Esses efeitos aumentam os 

ácidos graxos livres (AGLs) na circulação e favorecem o desenvolvimento da 

doença do fígado gordo não alcoólica (NAFLD), que se trata de uma deposição 

ectópica de triglicerídeos no parênquima dos hepatócitos (9-10). A NAFLD 

surge como uma das doenças de fígado mais comum, sendo sua evolução 

uma das principais causas da esteatose hepática (NASH) e da cirrose (11). 

Além das alterações no metabolismo hepático, induzidas pela 

obesidade, a hipertrofia do tecido adiposo parece ser também um link entre 

essa co-morbidade e o desenvolvimento da NAFLD. O acúmulo exacerbado de 

TAG nos adipócitos leva o tecido adiposo a uma situação de hipóxia por falta 

de oxigênio. Esses dois fatores induzem a liberação de citocinas pró-

inflamatórias e fatores de quiomioatração, como TNF-α, MCP-1, HIF-1α, que 

sinalizam para o recrutamento de macrófagos e outras células do sistema 

imune, exacerbando ainda mais o quadro inflamatório (12)  

O TNF-α liberado pelo tecido adiposo, além de prejudicar a via de 

sinalização da insulina e aumentar a inflamação sistêmica, também estimula a 

ação da lipase hormônio sensível (HSL), enzima responsável por hidrolisar o 

TAG, o que aumenta a liberação de AGL na corrente sanguínea e seu influxo 

para o fígado, contribuindo ainda mais com o desenvolvimento da NAFLD (13)  

Sugere-se que a inflamação sistêmica crônica tem uma participação 

central na patogênese da resistência à insulina relacionada à obesidade, que 

acarreta no desenvolvimento da doença do fígado gordo, já que o aumento da 

atividade do IKK é capaz de fosforilar o substrato do receptor de insulina (IRS)-

1 em resíduo serina, prejudicando assim a via de sinalização por este receptor 

(14). O aumento dos AGLs, que podem ser provenientes tanto do aumento da 

lipólise basal decorrente da obesidade, quanto da diminuição da captação de 

ácidos graxos pelos tecidos periféricos devido à resistência à insulina (15); 

junto com a elevação  das endotoxinas devido a alteração na composição da 

microbicroiota intestinal em resposta a dietas ricas em gordura saturada (16); 

são as possíveis causas da ativação do toll-like receptor 4 (TLR-4), proteína 
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responsável por reconhecer patógenos, principalmente do tipo gram negativos 

e acionar a resposta imune inata (17) . 

Uma vez acionado, o TLR-4 induz uma série de sinalizações que 

culminam no aumento da expressão de proteínas pró-inflamatórias e na 

instalação do quadro de resistência à insulina. Outra proteína importante neste 

processo é o receptor de TNF (TNFR), acionado por TNF-α (Figura 1). Além 

desses receptores, ativação do inflamassoma nas células hepáticas também 

está relacionado com o aumento do quadro inflamatório (18-19), esse 

complexo multiproteico está relacionado com a ativação da caspase-1, 

promovendo a secreção de citocinas pró-inflamatórias na forma ativa, a 

Interleucina (IL) 1β e IL-18 (20).  

 

 

Figura 1 – Via inflamatória. Ativação do TLR-2, TLR-4 e/ou Receptor de fator de necrose 
tumoral (TNFR) leva a ativação de NF-κB e JNK e a fosforilação de IRS-1 e IRS-2, inibindo a 
sinalização da insulina. Além disso, a ativação de IKKβ leva a fosforilação e a degradação do 
inibidor do NF-κB, IκB, o que permite a translocação do NF-κB para o núcleo. Ao mesmo 
tempo, a ativação da JNK leva a formação do fator de transcrição AP-1. NF-κB e AP-1 no 
núcleo ativam a transcrição de genes pró-inflamatórios, o que contribui com o aumento da 
inflamação e, de uma maneira parácrina, com a resistência à insulina.  
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O inflamassoma tem relação direta com a disfunção metabólica 

associada à obesidade, além da caspase-1 e IL-1β estarem diretamente 

relacionado com o desenvolvimento da NASH. Camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica por 12 semanas apresentaram um aumento na expressão 

gênica de caspase-1 e IL-1β no fígado, quando comparados com 

camundongos com dieta normal. Já a deleção da caspase-1 se mostrou de 

extrema importância no desenvolvimento e manutenção da esteatose hepática, 

já que animais nocautes para caspase-1, alimentados com dieta rica em 

gordura tiveram níveis de lipídeos significantemente menor no fígado, além de 

apresentarem melhora no metabolismo lipídico circulante observado por níveis 

menores de colesterol e AGL (18) 

Estudos demonstram como principais alvos terapêuticos o exercício 

físico e a restrição calórica. Trabalhos publicados com pacientes com quadro 

de NASH mostraram que a perda de peso gradual (5-10%), por restrição 

calórica e exercício físico regular, levam a uma diminuição na incidência de 

síndrome metabólica, resistência à insulina, reversão no quadro de esteatose 

hepática (21-24).  

O exercício físico moderado tem uma participação fundamental nesse 

processo, pois durante sua execução é observado um aumento na 

concentração sarcoplasmática de Cálcio (Ca2+), devido a contração muscular, e 

uma alteração na relação AMP/ATP resultante do aumento no consumo de 

ATP, esses dois mecanismos são responsáveis por ativar a proteína quinase 

ativada por AMP (AMPK) (25-26). 

AMPK é uma proteína heterotrimérica que regula a homeostase 

energética celular do corpo, coordenando inúmeras vias metabólicas. Quando 

ativada tem a capacidade de alterar o estado celular de anabólico para 

catabólico, estimulando o metabolismo oxidativo (27-28). 

A ativação da AMPK é importante para a captação de glicose sem 

estímulo da insulina, por fosforilar o complexo RabGTP, envolvendo as 

enzimas TBC1D4 e TBC1D1, que permite a dissociação da proteína Rab e a 

translocação do GLUT-4 para membrana plasmática, aumentando a captação 

de glicose (27) 
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Além disso, ela desempenha um papel central na regulação do 

metabolismo hepático, pois além de estimular a oxidação de AG, reduzindo o 

conteúdo intracelular de malonil-Coa que por consequência aumenta a 

expressão da carnitina palmitoil transferase 1 (CPT1) (29), parece inibir a 

síntese de novo AG e a produção hepática de glicose (30), estimulando a 

transcrição de genes mitocondriais e inibindo a expressão de genes 

lipogênicos. (Figura 2) adaptada de (25) 

 

Figura 2 - AMPK modulada pelo exercício físico e seus mecanismos de ação. A alteração 
na relação ATP/AMP e a concentração de cálcio aumentada no reticulo sarcoplasmático 
durante o exercício são capazes de ativar AMPK. AMPK diminui a expressão de Malonil-Coa, 
por consequência aumenta a quantidade de CPT1 e estimula a B-oxidação. AMPK fosforila 
SIRT1 que estimula a expressão gênica de PGC-1α e por consequência de PPARα, e inibe a 
expressão de genes lipogênicos.  

 

A AMPK pode ser considerada uma enzima com atividade 

imunometabólica, porque além dos efeitos na modulação do metabolismo de 

glicose e ácidos graxos nas células é capaz de reduzir a resposta inflamatória 

por meio da ativação do metabolismo oxidativo, que leva as células 

imunológicas a expressarem um fenótipo  anti-inflamatório, direcionando assim 

os linfócitos T auxiliadores para linfócitos do tipo T helper-2, e os macrófagos 

para um subtipo M2, caracterizados por produzirem IL-4 e IL-10 (28), citocinas 

essas que inibem a sinalização do NF-kB, um complexo proteico que atua 
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como fator de transcrição de citocinas pró-inflamatórias tais como TNF-α e IL-

1β (31) 

Alguns estudos relatam que a AMPK aciona a enzima sirtuína-1 (SIRT-

1), enzima essa capaz de controlar o processo de deacetilação de diversos 

fatores e co-fatorestranscricionais, dentre eles, o PGC-1α (do inglês 

“peroxisomeproliferator-activated receptor γ co-activator 1α”), ativando, entre 

outros fatores de transcrição, os receptores ativados por proliferadores de 

peroxissoma (PPARS) (32). Os PPARS são fatores de transcrição da família de 

receptores nucleares, que controlam a expressão de genes envolvidos no 

metabolismo da glicose e lipídios. 

Existem três isoformas de PPAR, sendo que as isoformas alpha e gama 

são as mais encontradas no fígado. O PPARγ, apesar de estimular a 

transcrição de genes lipogênicos, demonstra um papel importante na redução 

do quadro inflamatório. Estudos recentes reportam que a ativação do PPARγ 

diminui a atividade do fator nuclear κB (NF-kB) o que impede a transcrição de 

proteínas pró-inflamatórias e moléculas quimioatraente, controlando a 

inflamação além de estar diretamente relacionada com a polarização de 

macrófagos para o tipo M2, que assumem um caráter anti-inflamatório (33) 

 Já o PPARα aumenta o metabolismo oxidativo por estimular a atividade 

de enzimas da β-oxidação, favorecendo principalmente a β-oxidação 

peroxissomal, o aumento da proliferação de peroxissomos e a atividade da acil-

CoA oxidase (ACO)  (34). Na mitocôndria, Os AG de cadeia longa são 

transportados para a matriz mitocondrial utilizando um co-transporte de 

carnitina (CPT1, CPT2 e carnitina-acil-carnitina translocase (CACT) (35). Já 

nos peroxissomos os ácidos graxos de cadeia muito longa são oxidados de 

maneira dependente da acil-CoA oxidase (ACO) e dessa oxidação não há 

formação  de ATP pela fosforilação oxidativa (34) 

Além, de estar envolvido no metabolismo oxidativo, o PPARα 

desempenha um importante papel na redução do quadro inflamatório. Isso 

ocorre, pois ao se ligar no DNA o PPARα inibi a translocação da subunidade 

p65 do NF-kB, o que impede a transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Como 

especificado na figura 3. Rinker e colaboradores(36) verificaram que 

camundongos PPARα(-/-) submetidos a dieta hiperlipídica apresentam maior 
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acúmulo de lipídios no fígado, bem como maior infiltrado de macrófagos e 

expressão de genes pró-inflamatórios.  

 

 Figura 3 - Mecanismo de ação do PPARα inibindo NF-kB e aumentando a transcrição de 
genes do metabolismo oxidativo.  

 

O treinamento físico é capaz de modular a expressão de PPARα no 

fígado. Três meses de um programa de treinamento físico aumentou de forma 

significativa a expressão de mRNA de PPARα no fígado de camundongos (37). 

Esse receptor é essencial na regulação da circulação de triglicerídeos ricos em 

lipoproteína (TRLs) por aumentar a atividade da Lipoproteína Lipase (LPL), 

enzima chave na hidrolise do Triacilglicerol (TAG). A LPL também aumenta a 

concentração de HDL (lipoproteína de alta densidade) e reduz a quantidade de 

LDL (lipoproteína de baixa densidade), o fenótipo mais prevalente em 

pacientes com doenças coronarianas (38). 

Tendo em vista a importância dos PPARs no metabolismo de ácidos 

graxos e na redução do quadro inflamatório no fígado, no presente estudo 

investigamos se o efeito do exercício físico em reduzir o acumulo de gordura 
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hepático e a inflamação, melhorando o quadro da NAFLD, é dependente de 

PPARα. E a ação anti-inflamatória do PPARγ no fígado 
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4 Conclusão 

Em conclusão, esses achados sugerem que a exposição crônica à dieta 

hiperlipídica aumenta o acumulo de lipídios no fígado levando ao 

desenvolvimento da NAFLD, e o treinamento aeróbio crônico foi eficiente em 

reduzir esse parâmetro por mecanismos que não dependem de PPARα. O 

desenvolvimento da esteatose hepática não foi associada a inflamação no 

fígado em nenhum genótipo, entretanto encontramos que a ausência do 

PPARα somado a uma situação de estresse leva a uma queda brusca na 

expressão de PPARγ gerando uma resposta inflamatória hepática exacerbada, 

e a administração de rosiglitazona, um potente coativador de PPARγ, foi 

eficiente em reverter essa resposta inflamatória nos animais KO treinados.     
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