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Resumo
A doença hepática gordurosa não-alcoólica (NAFLD, do inglês) é a manifestação clínica
hepática da síndrome metabólica, cuja incidência aumenta consideravelmente em todo o
mundo. A NAFLD pode progredir para um estado de esteatohepatite não-alcoólica
(NASH, do inglês), caracterizado por inflamação hepatocelular, com ou sem fibrose.
Dados na literatura mostram que o coativador-1 alfa do receptor ativado por
proliferadores de peroxissoma gama (PGC-1α), além de estar envolvido em diversos
processos metabólicos, representa uma estratégia terapêutica promissora na modulação
da inflamação. Neste projeto investigamos as alterações inflamatórias no fígado
induzida por dieta hiperlipídica e o papel do PGC-1α nesse processo. Camundongos
C57black/6 receberam dieta hiperlipídica contendo 30% de gordura por 10 semanas. O
peso dos animais foi avaliado semanalmente. Após a eutanásia, o tecido adiposo intraabdominal (retroperitoneal e periepididimal) foi coletado e pesado. Analisamos o perfil
glicêmico e lipídico sérico e expressão de genes envolvidos no metabolismo glicêmico e
lipídico. Avaliou-se também o aspecto histológico e a inflamação do tecido hepático por
quantificação das citocinas IL-6, TNF-α e IL-1. A dieta rica em gordura conduziu a
um aumento dos depósitos de gordura intra-abdominal, hiperglicemia e hiperlipidemia.
Os animais também apresentavam esteatohepatite, com aumento de citocinas próinflamatórias e diminuição na expressão de PGC-1α no tecido hepático. O envolvimento
do PGC-1α na produção de mediadores inflamatórios por hepatócitos foi avaliado em
células HepG2 utilizando RNA de interferência (RNAi). O knockdown da expressão de
PGC-1α causou aumento na expressão e liberação de IL-6 em hepatócitos via aumento
na fosforilação de IκBα e consequente ativação do NFκB. Portanto, nossos dados
mostram que o PGC-1α inibe a produção de mediadores inflamatórios (IL-6) em
hepatócitos, e fornecem novas evidências das conexões existentes entre as vias
metabólicas e imunes.
Descritores:
fígado;
PGC-1α; HepG2.

inflamação;

citocinas;

hepatócitos;

interleucina-6;
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Abstract
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the liver clinical manifestation of the
metabolic syndrome, whose incidence increases considerably around the world.
NAFLD may progress to a state of non-alcoholic steatohepatitis, characterized by
hepatocellular inflammation, with or without fibrosis. Data in the literature show that
the peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1 alpha (PGC-1α), a
protein involved in various metabolic processes, represents a promising therapeutic
strategy in the modulation of inflammation. In this project, we investigate the
inflammatory changes in the liver induced by high fat diet and the role of PGC-1α in
this process. C57black/6 mice were fed a high fat diet containing 30% fat for 10 weeks.
The weight of the animals was measured weekly. After euthanasia, the intra-abdominal
adipose tissue (retroperitoneal and periepididymal) was collected and weighed. We have
analyzed the glycemic and serum lipid profile and expression of genes involved in
glucose and lipid metabolism. We also assessed liver morphology by HE staining and
inflammation by quantification of the cytokines IL-6, TNF-α and IL-1β. The high fat
diet led to an increase in intra-abdominal fat deposits, hyperglycemia and
hyperlipidemia. Animals also presented steatohepatitis, an increased proinflammatory
cytokines and decreased PGC-1α expression in the hepatic tissue. The involvement of
PGC-1α on inflammatory mediators production by hepatocytes was evaluated in HepG2
cells using RNA interference (RNAi). The knockdown of PGC-1α expression caused an
increase in IL6 expression and release by hepatocytes via the increase in the IκBα
phosphorylation and subsequent activation of NFκB. Therefore, our data show that
PGC-1α inhibits the production of inflammatory mediators (IL-6) in hepatocytes and
provide further evidence of the connections between the metabolic and immune
pathways.
Descriptors:
liver;
PGC-1α; HepG2.

inflammation;

cytokines;

hepatocytes;

Interleukin-6;
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1. Introdução
1.1. Obesidade, síndrome metabólica e NAFLD
A obesidade é um problema de saúde pública e sua prevalência tem aumentado
significativamente ao longo dos últimos 30 anos, tornando-se uma epidemia global
(WHO, 2005). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano passado
(2015), mais de 700 milhões de adultos seriam obesos (LINHARES et al., 2012). O
último inquérito domiciliar realizado no Brasil demonstrou que mais da metade (51%)
da população adulta das capitais está com excesso de peso e 17,4% desta está
clinicamente obesa (BRASIL, 2013). A obesidade resulta de um desequilíbrio
energético prolongado durante o qual o consumo excede o gasto corporal (FeilletCoudray et al., 2009). Dessa forma, estudos e estratégias no sentido de combatê-la têm
sido desenvolvidos nos últimos anos, bem como pesquisas no sentido de compreender
sua evolução e a fisiopatologia das doenças associadas (Glanz, et al., 2012).
A obesidade é um importante fator de risco para várias doenças crônicas graves,
como diabetes tipo dois, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular
cerebral, asma e certas formas de câncer. A consequência física mais importante da
obesidade é a doença cardiovascular aterosclerótica (DCV). Uma porção substancial da
DCV resultante da obesidade é mediada pelo diabetes tipo dois. Mas a obesidade é
acompanhada por vários outros fatores de risco para a DCV, que incluem o fígado
gorduroso, os cálculos biliares de colesterol, apneia do sono, osteoartrite e doença do
ovário policístico. Estes distúrbios são comumente encontrados em indivíduos que
carregam o que chamamos de síndrome metabólica (Grundy, 2004).
A síndrome metabólica é definida por anormalidades que incluem obesidade
central, resistência à insulina, hiperlipidemia, hiperglicemia e hipertensão (Reaven,
1988). A prevalência da síndrome metabólica está em ascensão no mundo ocidental e
vai levar a aumento de casos de diabetes e doença cardiovascular (Ford et al., 2008).
Sedentarismo (Ardern et al., 2004) e alto teor de gordura nas “dietas ocidentais”
(Feldeisen e Tucker, 2007) têm sido implicados no aumento da síndrome metabólica.
Várias vias metabólicas estão implicadas na patogênese da doença, incluindo lipogênese
(Roden et al., 1996; Samuel et al., 2004), aumento da inflamação (Hotamisligil et al.,
1993;. Uysal et al., 1997) e redução na oxidação de ácidos graxos (Ji e Friedman, 2007,
2008). Identificar os mecanismos moleculares subjacentes à síndrome metabólica tem
sido descrito como um dos esforços mais críticos na medicina moderna (Taubes, 2009).
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Os dados disponíveis de estudos clínicos, experimentais e epidemiológicos
descrevem a doença hepática gordurosa não-alcoólica (NAFLD, do inglês) como a
manifestação hepática da síndrome metabólica (Marchesini et al., 2001). Os principais
fatores de risco associados à síndrome metabólica são obesidade abdominal, resistência
à insulina, diabetes e dislipidemia (Povel et al., 2011).
Outros autores relataram a prevalência de NAFLD em cerca de 57% a 74% e de
22% a 58% das crianças obesas e adultos, respectivamente (Rashid e Roberts, 2000;
Tarantino et al., 2007). A esteatohepatite, no entanto, pode ser encontrada em 40% a
100% dos casos de obesidade nos adultos (Tarantino et al., 2007) e 15% a 25% em
crianças (Povel et al., 2011). Considerando a obesidade como uma crescente epidemia, a
prevalência e o impacto da NAFLD continuam a aumentar, tornando a esteatohepatite
não-alcoólica (NASH, do inglês) potencialmente a causa mais comum de doença
hepática avançada nas próximas décadas (Vernon et al., 2011).
A resistência à insulina e a hiperinsulinemia são os achados laboratoriais mais
intimamente associados com a presença de doença hepática gordurosa em uma grande
série de pacientes, mesmo em indivíduos magros com tolerância à glicose normal
(Marchesini et al., 2001; Bloomgarden, 2004; Gupte et al., 2004). A prevalência da
NAFLD é aumentada em indivíduos com intolerância à glicose e naqueles com diabetes
recentemente diagnosticada na proporção de 43% a 62%, respectivamente (Jimba et al.,
2005). Em um estudo prospectivo de 100 pacientes com diabetes tipo 2, a incidência de
esteatose hepática foi de 49%, confirmando esse forte fator de risco para a NAFLD
(Gupte et al., 2004). No Brasil, a prevalência da síndrome metabólica e diabetes entre os
pacientes com NAFLD foi estimada em 41,3% e 22,7%, respectivamente (Cotrim et al.,
2011). A associação das duas condições está relacionada com a doença mais agressiva e
mortalidade crescente (Ekstedt et al., 2006; Younossi et al., 2004).
A hipertensão, especialmente a hipertensão sistólica, também é um preditor para
a NAFLD. A presença de múltiplas doenças metabólicas como diabetes mellitus,
obesidade, dislipidemia e hipertensão são associados com uma doença grave,
potencialmente progressiva do fígado (Marchesini e Marzocchi, 2007). Cotrim et al.
(2011) confirmaram estes dados ao relatar em 64% a prevalência de hipertensão entre
pacientes com NAFLD e esteatohepatite. Hsiao et al. (2007) demonstraram que a
presença de esteatose hepática grave foi significativamente correlacionada com a
prevalência e o grau de hipertensão, os níveis de glicose e triglicerídeos séricos. Por
outro lado, um estudo em pacientes não-obesos e não-diabéticos com hipertensão
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primária mostrou que a prevalência de esteatose hepática pode dobrar, em comparação
com o grupo controle (Donati et al., 2004).
O aumento dos triglicerídeos séricos e lipoproteínas de baixa densidade (LDL),
combinados com a redução da lipoproteína de alta densidade (HDL), representam uma
ameaça para o desenvolvimento de doença cardiovascular. As evidências sugerem que a
NAFLD está associada ao aumento da incidência da doença cardiovascular, tanto em
não-diabéticos e quanto em diabéticos tipo 2 (Kotronen e Yki-Järvinen et al., 2008).
A presença de dislipidemia (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ou ambos)
definida pelo National Institute of Health (NIH) (NCEP, 2002) foi relatada em 20% a
80% dos casos associadas com NAFLD (Baskin et al., 2005; Diehl et al., 1988; Loria et
al., 2009). A hipertrigliceridemia está presente em 64% dos pacientes com esteatose
hepática com baixos níveis de HDL em 30%-42% dos casos reportados (Marchesini et
al., 2003). Cotrim et al. (2011) relataram a presença de hiperlipidemia em 66,8% dos
pacientes com NAFLD no Brasil. Estudos têm mostrado a NAFLD fortemente associada
a um risco aumentado de doença cardiovascular, havendo associação independente entre
esteatose hepática, placas ateroscleróticas da carótida e disfunção endotelial (Villanova
et al., 2005; Volzke et al., 2005). Considerando-se todas as causas de fígado
relacionadas, a doença cardiovascular representa o maior risco de sobrevivência de
pacientes com NASH (Dudley et al., 2011).
A NAFLD pode afetar qualquer idade e parece ser diferente entre os diferentes
grupos étnicos. A prevalência é significativamente maior em mulheres brancas do que
no homem branco. As diferenças na distribuição de gordura corporal e composição
corporal entre os grupos étnicos podem explicar parcialmente as diferenças raciais na
prevalência. O fenótipo de obesidade central está associada com aumento da gordura
intra-abdominal, portanto, os pacientes com obesidade central são caracteristicamente
resistentes à insulina e mais comumente presentes com NAFLD em comparação com
pacientes com obesidade inferior no corpo (Souza et al., 2012).
Os mecanismos patogênicos da NAFLD ainda estão sob investigação. No
entanto, os triglicérides acumulados dentro dos hepatócitos, resultantes da resistência à
insulina, são considerados o primeiro passo para o modelo proposto e amplamente
aceito. O estresse oxidativo resultante da oxidação mitocondrial de ácidos graxos e
expressão de citocinas inflamatórias têm sido considerados fatores causais secundários
para os danos do fígado, fibrose e inflamação (Day e James, 1998).
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1.2. Doença do fígado gorduroso não-alcoólico (NAFLD, do inglês)
A doença hepática gordurosa não-alcoólica é a expressão hepática clínica da
síndrome metabólica (Petta et al., 2009). Ela representa um espectro de transtornos
caracterizados por esteatose hepática predominantemente macrovesicular, que ocorrem
em indivíduos na ausência de consumo significativo de álcool (Sanyal, 2002). Neste
contexto, é possível distinguir uma condição de fígado gorduroso simples, onde o único
achado histológico é a presença de esteatose, de um estado de esteatohepatite nãoalcoólica (NASH, do inglês), caracterizado por lesão/inflamação hepatocelular com ou
sem fibrose. A prevalência da esteatose hepática é de cerca de 20-30% na população
geral. Com o rápido aumento nos fatores de risco da síndrome metabólica, a NAFLD se
tornou a causa mais comum de doença hepática nos países ocidentais (Browning et al.,
2004; Bedogni et al., 2005). A relevância clínica da NAFLD decorre do fato de que uma
proporção considerável de indivíduos (20-30%) desenvolvem NASH, e esta condição,
ao contrário de simples fígado gorduroso, é uma doença hepática potencialmente
progressiva, que pode levar ao estágio final da doença hepática e carcinoma
hepatocelular (Fassio et al., 2004; Adams et al., 2005; Ekstedt et al., 2006).
A patogênese da doença hepática gordurosa não-alcoólica não é totalmente
compreendida e mesmo colocando a resistência à insulina como um mecanismo
preponderante, muitos outros fatores estão implicados tanto no acúmulo de gordura no
fígado quanto na progressão da doença para esteato-hepatite não-alcoólica (Petta et al.,
2009).
O acúmulo de gordura, principalmente na forma de triglicérides, é a condição
necessária para o desenvolvimento da NAFLD e NASH. A dinâmica de lipídeos nos
hepatócitos é controlada tanto por hormônios produzidos distantemente (principalmente
insulina) quanto por fatores gerados localmente, e representa o resultado de interações
complexas entre os vários tipos de células localizadas em diferentes tecidos (Marra et
al., 2008).
Quatro mecanismos patogênicos são considerados responsáveis pelo acúmulo de
gotículas de gordura à base de triglicérides (Figura 1), a saber: (i) o aumento da
absorção de ácidos graxos livres (AGL) a partir de alimentos com elevado teor de
gordura ou de adipócitos da gordura corporal, (ii) o aumento da síntese de AGL no
fígado a partir da glicose ou de acetato por resistência à insulina (RI), (iii) a diminuição
da β-oxidação mitocondrial de AGL causada por uma grande variedade de drogas e (iv)
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a diminuição da secreção de triglicerídeos em lipoproteínas de densidade muito baixa
(VLDL) pelo fígado (Tannapfel et al., 2011; Burt et al., 1998).

Figura 1: Mecanismos patogênicos da esteatose (Fonte: Willebrords et al., 2015).

A resistência à insulina é uma deficiência no metabolismo da glicose. Para
superá-la e promover a captação de glicose, os indivíduos com resistência insulínica
aumentam a secreção de insulina e reduzem o seu clearance (Utzschneider e Kahn,
2006), resultando em alterações metabólicas em outros tecidos. A insulina é um potente
inibidor da produção de glicose hepática, a qual é prejudicada pelo quadro de resistência
insulínica hepática (Gastaldelli et al., 2006b). Outro alvo importante da RI é o tecido
adiposo, em que o efeito antilipolítico da insulina é reduzido, resultando num aumento
da liberação de ácidos graxos livres para a circulação sistêmica (Marra et al., 2008).
Indivíduos com NAFLD são altamente resistentes à insulina, no que se refere ao:
(i) músculo, porque eles apresentam reduzida captação de glicose (Bugianesi et al.,
2005); (ii) fígado, porque eles mostram supressão prejudicada de produção endógena de
glicose hepática (Bugianesi et al., 2005; Gastaldelli et al., 2006a,b) e (iii) tecido
adiposo, porque eles exibem altas taxas lipolíticas e aumento de AGL circulantes
(Sanyal et al., 2001; Bugianesi et al., 2005).
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Apesar do progresso obtido para a compreensão de como a gordura se acumula
no fígado, a patogênese de forma avançada da NAFLD permanece por esclarecer. Várias
hipóteses têm sido propostas recentemente. Em geral, existe uma associação entre
NAFLD e resistência à insulina com exceção de algumas condições genéticas
específicas que afetam o metabolismo lipídico (Kantartzis et al., 2009a,b; Amaro et al.,
2011; Lonardo et al., 2011; Stefan et al., 2011). De acordo com a hipótese original
(“two-hits”), a esteatose hepática é uma doença progressiva na qual a resistência à
insulina (“o primeiro hit”) conduz a um aumento do fluxo de ácidos graxos livres para o
fígado. Se os AGL não são oxidados ou secretados, a esteatose hepática se desenvolve
(Day e James, 1998). A esteatose hepática predispõe o fígado ao “segundo hit”, tal
como disfunção mitocondrial, citocinas, adipocinas, estresse do retículo endoplasmático
(ER, do inglês) e endotoxinas bacterianas. Esta hipótese original foi modificada para
sugerir que a NAFLD pode ser uma consequência de paralelos “multi-hits” (Tilg e
Moschen, 2010). Neste modelo, a resistência à insulina conduz ao aumento da
lipogênese e aumento da absorção de AGL pelo fígado. A lipotoxicidade sensibiliza o
fígado à lesão por "múltiplos hits paralelos" (danos oxidativos, ativação de vias
fibrogênicas, ativação de células estreladas hepáticas, expressão alterada de adipocinas)
levando à NASH e fibrose. Mais recentemente, uma nova teoria, o “distinto-hit”, tem
sido proposto para sugerir vias patogênicas distintas para a esteatose hepática e NASH
(Vernon et al., 2011; Lonardo et al., 2011; Yilmaz, 2012).
Pacientes com NASH apresentam disfunção mitocondrial, a qual resulta
principalmente da RI e do excesso de AGL (lipotoxicidade). Esse dano mitocondrial
causa a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e inicia a peroxidação
lipídica. A peroxidação lipídica das membranas mitocondriais e danos no DNA
mitocondrial (DNAmt) podem contribuir para a diminuição da função mitocondrial e
perpetuar a geração de EROs (Varela-Reyet al., 2009).
A peroxidação lipídica é um potencial candidato na patogênese da NASH
(Pessayre et al., 2001), uma vez que a peroxidação das membranas mitocondriais pode
causar diretamente a necrose/apoptose e gerar megamitocôndria. Os aldeídos, produtos
finais da peroxidação lipídica, 4-hidroxinonenal (HNE) e malondialdeído (MDA),
podem estimular a síntese de proteínas de matriz extracelular por células hepáticas
estreladas (CHE) com ligação cruzada à citoqueratinas para formar corpos de Mallory e
estimular a quimiotaxia de neutrófilos (Zamara et al., 2004). Os produtos da
peroxidação lipídica podem também iniciar uma cascata que conduz à ativação do fator
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nuclear κappa B (NF-κB), que levará ao aumento da transcrição de várias citocinas
inflamatórias, moléculas de adesão, quimiocinas e ligantes de morte por hepatócitos e
células não-parenquimatosas (Moore et al., 2001; Ribeiro et al., 2004). O grau de
peroxidação lipídica se correlaciona com a disponibilidade de ácidos graxos, o que pode
causar danos consideráveis no fígado esteatótico (Benzie, 1996). MDA e HNE estão
aumentadas em 90% nos pacientes com NASH em comparação com pacientes com
esteatose, ilustrando o aumento de estresse oxidativo (Loguercio et al., 2001).
As citocinas também são candidatos para um papel na progressão da NAFLD por
razões semelhantes àquelas descritas para EROs e peroxidação lipídica. Em primeiro
lugar, as citocinas são capazes de produzir todas as alterações histológicas clássicas da
NASH incluindo morte/apoptose de hepatócitos (TNF-α/TGFβ), quimiotaxia de
neutrófilos (IL-8), ativação de CHE (TNF-α/TGFβ) e corpos de Mallory (TGFβ)
(Pessayre et al., 2001). Por outro lado, citocinas (TNF-α, IL-6 e IL-1β) podem
desempenhar um papel na resistência à insulina hepática e sistêmica associada com
NASH (Arkan et al., 2005). Em terceiro lugar, os estudos em pacientes com obesidade
relacionada com NASH têm mostrado que, em comparação com os controles obesos,
pacientes tem um aumento da expressão de RNAm de TNF-α e dos seus receptores no
fígado e tecido adiposo, com o aumento da expressão correlacionando-se com a
gravidade histológica (Crespo et al., 2001).
De fato, EROs e produtos de peroxidação lipídica são fatores que induzem
inflamação através da produção de citocinas pró-inflamatórias, conduzindo a
quimiotaxia de neutrófilos e desencadeando as diversas lesões de NASH (Day e James,
1998; Sreekumar et al., 2003; Marra et al., 2008; Oliveira e Stefano, 2015). EROs
ativam o NF-κB, que induz a síntese de TNF-α, bem como um aumento na expressão de
várias citocinas, incluindo TGF-β, IL-6, IL-8 e Fas-ligante (Hui et al., 2004). TGF-β,
HNE, e IL-8 induzem a quimiotaxia de neutrófilos humanos, o que pode explicar, em
parte, o infiltrado de neutrófilos (Carter-Kentet al., 2008).
O aumento do tecido adiposo na obesidade é associado com o desequilíbrio na
produção de diversos mediadores pró- e anti-inflamatórios (Kanda et al., 2006). As
adipocitocinas desempenham um papel decisivo na cascata inflamatória (Hasegawa et
al., 2001; Ding et al., 2005; Ouchi et al., 2011). A adiponectina, quando aumentada,
inibe a expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias (Ouchi et al., 2000; Masaki et
al., 2004; Wolf et al., 2004), incluindo o TNF-α. Ainda, melhora o metabolismo
glicêmico e lipídico (Ouchi et al., 2000; Wolf et al., 2004).

Em indivíduos que
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apresentaram uma redução nos teores circulantes de adipocitocina foram observadas
várias disfunções metabólicas associadas, tais como diabetes, hipertensão, dislipidemia
e aterosclerose (Funahashi et al., 2004), sugerindo a existência de associação entre
hipoadiponectinemia e o estabelecimento da síndrome metabólica. Por outro lado, os
níveis plasmáticos de leptina, que desempenha um papel central no controle da ingestão
de alimentos e o gasto de energia, estão aumentados em doentes obesos (Friedman e
Halaas, 1998; Chitturi et al., 2002), os quais apresentam resistência à leptina
favorecendo o aumento da ingestão calórica. A resistina intra-hepática também está
aumentada em pacientes com NASH e as células inflamatórias contribuem para a sua
expressão (Bertolani et al., 2006).
1.3. Coativador-1α de receptor-gama ativado por proliferador de peroxissoma
(PGC-1α)
PGC-1s (Coativador-1 do receptor ativado por proliferadores de peroxissoma
gama-PPARγ), mais especificamente nas suas isoformas PGC-1 alfa e beta (Figura 2),
têm sido descritos como os principais reguladores da homeostase energética da célula
(Lin et al., 2005). Essa função é exercida através da capacidade dos PGC-1s em se
ligarem a fatores de transcrição ou receptores nucleares diretamente ligados à respiração
mitocondrial, como receptor do fator respiratório nuclear 1 e 2 (NRF-1, fator
respiratório nuclear-1, e NRF-2, fator respiratório nuclear-2), receptores α relacionados
a estrógeno (ERR, do inglês) e receptores ativados por proliferador de peroxissomas
(PPARs) ou outros que controlam a disponibilidade de nutrientes, ácidos graxos e
carboidratos (Scarpulla, 2012).

Figura 1: Estrutura e semelhança dos coativadores PGC-1α e PGC-1β. Os coativadores PGC-1α e
PGC-1β compartilham alto grau de homologia, cada um apresentando um domínio de ativação e um
domínio de repressão transcricional, um domínio rico em arginina e serina e um domínio de ligação ao
RNA (Adaptado de Scarpulla, 2012 e Girnun, 2012).
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Em adição ao seu papel central comum no metabolismo oxidativo, PGC-1α e
PGC-1β regulam vias celulares específicas. PGC-1α está envolvido na adaptação ao
jejum e na gliconeogênese que representa a síntese de novo de glicose no fígado, ao
passo que o PGC-1β está envolvido no processo de novo da lipogênese através da
ativação da proteína de ligação ao elemento de resposta do esterol (SREBP1, do inglês)
(Horton et al., 2003; Ferré e Foufelle , 2010; Lin et al., 2005).
O PGC-1α, o coativador fundador da família, é descrito como um ativador da
termogênese adaptativa em tecido adiposo marrom (Puigserver et al., 1998) e indutor da
biogênese mitocondrial (Wu et al., 1999), em parte, através de sua ativação de genesalvo do NRF e sua interação específica com o NRF-1. Ele também é um potente
ativador da biogênese mitocondrial através da ERRα (Mootha et al., 2004; Schreiber et
al., 2004).
PGC-1α é o mais estudado e caracterizado PGC-1, e tem sido relatada sua
interação com os receptores nucleares PPARα, HNF4α (fator nuclear hepático 4α) e
FOXO1 (fator de transcrição “forkhead” da família foxO), que são essenciais para a
adaptação hepática ao jejum (Lin et al., 2002).
A insulina e o glucagon realizam a homeostase da glicose através da regulação
da transcrição de PGC-1α. O glucagon, através de AMPc, ativa o fator de transcrição
ChREBP (proteína de ligação ao elemento de resposta aos carboidratos) que é um
regulador essencial do PGC-1α. Uma vez expresso, o PGC-1α coativa fatores de
transcrição necessários para a indução de genes neoglicogênicos mediados pelo PGC1α, tais como HNF4α e FOXO1. Camundongos com supressão específica de PGC-1α
exibem esteatose hepática devido, pelo menos em parte, a perda da capacidade oxidativa
mitocondrial e disfunção mitocondrial. Também demonstraram que a superexpressão de
PGC-1α hepático e subsequente aumento na oxidação de ácidos graxos (OAG), através
do conteúdo e/ou função mitocondrial elevados, resulta no armazenamento reduzido de
triglicérides tanto in vivo quanto in vitro (Morris et al., 2012).
A superexpressão de PGC-1α em hepatócitos primários de rato resultou em um
aumento nos marcadores de conteúdo e função mitocondrial (citrato sintase, DNA
mitocondrial, e proteínas do sistema de transporte de elétrons) e um aumento da OAG
(Morris et al., 2012). O exercício também aumenta os níveis hepáticos de PGC-1α em
modelos de ratos com acesso à roda de corrida (Laye et al., 2009). No entanto, a
administração crônica de dieta rica em gordura reduz os níveis de PGC-1α hepático em
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camundongos WT (tipo selvagem) sedentários, resultando em redução da respiração
mitocondrial hepática (Hirschey et al., 2011).
Propõe-se que o PGC-1α está controlando o metabolismo oxidativo global, tanto
por regular a biogênese mitocondrial quanto por suas propriedades intrínsecas na
mitocôndria. A atividade de PGC-1α também é regulada por modificações póstraducionais tal como acetilação, metilação ou fosforilação. O PGC-1α é ativado pela
SIRT1 (situína 1) por desacetilação e pela p38 MAP quinase através da fosforilação. A
inibição do PGC-1α é mediada através de fosforilação da proteína via AKT e Clk2 e
através de acetilação por GCN5 (Feige e Auwerx, 2007; Wright et al., 2007).
Há dados na literatura que mostram que o PGC-1α, além de estar envolvido nos
processos metabólicos, representa uma estratégia terapêutica promissora na modulação
da inflamação. Segundo Nijland e colaboradores (2014), níveis acentuados de PGC-1α
reduzem a produção e secreção de mediadores pró-inflamatórios, como IL-6 e
quimiocina (motivo C-C) ligante 2 (CCL2), em astrócitos. Seus dados sugerem que o
aumento de PGC-1α funcione como um mecanismo de proteção endógena contra o dano
oxidativo e inflamação, reduzindo assim a neurodegeneração.
A perda específica de PGC-1α no músculo esquelético causa a indução
transcricional, nesse órgão de muitos genes que fazem parte de inflamação sistêmica ou
local, como IL-6, TNFα (Fator de Necrose Tumoral α), SOCS1 (Supressão de
Sinalização de Citocinas), SOCS3 e CD38 (Conjunto de diferenciação 38) (Handschin
et al., 2007a,b).
Nosso grupo também tem evidências do papel do PGC-1α na resposta
inflamatória, onde observamos em ratos sujeitos a pancreatite aguda (PA) grave um
aumento significativo nos níveis de RNAm de PGC-1α. Além disso, a expressão de
PGC-1α foi maior em macrófagos peritoneais de animais sujeitos a um insulto
bacteriano do que em animais com PA. Além disso, a supressão da expressão de PGC1α com antisense prejudicou a fagocitose. Juntos, estes resultados sugerem que o PGC1α é expresso diferencialmente durante a inflamação asséptica e infecção, e que é
necessário para a fagocitose adequada (Llimona et al., 2014).

2. Hipótese
Como supracitado, formas mais graves de doença hepática, como a NASH, se
desenvolvem quando um processo inflamatório se instala secundariamente às desordens
metabólicas dos hepatócitos. Considerando as evidências listadas acima sobre o papel
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crucial dos coativadores PGC-1 nas interações entre o metabolismo e o processo
inflamatório, inclusive no fígado, nos propomos a investigar neste projeto o papel do
PGC-1α nas alterações inflamatórias decorrentes da NASH em camundongos que, por
sua vez, não está devidamente esclarecido.
Nossa hipótese é que a alteração na expressão de PGC-1α esteja relacionada com
a resposta inflamatória na NASH. Assim, devido à ingestão de alta concentração de
gordura, a expressão de PGC-1α é reduzida, modulando a resposta inflamatória
positivamente ou negativamente.

3. Objetivos
3.1.

Geral
Determinar o papel do PGC-1 alfa na resposta inflamatória da esteatohepatite

não-alcoólica.
3.2.

Específicos
3.2.1 Caracterizar o modelo de NASH induzida por dieta
Estratégia: Camundongos C57black/6 receberam dieta hiperlipídica contendo

30% de gordura por 10 semanas. O peso dos animais foi avaliado semanalmente e no
plasma foram determinados a glicemia e o perfil lipídico. Também foi determinado o
aspecto histológico do tecido hepático dos animais.

3.2.2 Verificar a expressão de genes envolvidos no metabolismo glicêmico e
lipídico hepático.
Estratégia: Foi feita a extração de RNAm do tecido hepático e a expressão de
PGC-1α, PGC-1β, PPARα, PPARδ e PPARγ foi avaliada por PCR em tempo real.

3.2.3 Avaliar a inflamação do tecido hepático.
Estratégia: As citocinas IL-6, TNF-α e IL-1 foram dosadas por ELISA.

3.2.4 Avaliar o envolvimento do PGC-1α na produção de mediadores
inflamatórios por hepatócitos.
Estratégia: A expressão de PGC-1α foi suprimida em cultura de células HepG2
com a utilização de um RNA de interferência (RNAi) específico. As células foram
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recolhidas e foi avaliada a expressão do PGC-1α (RNAm) por PCR em tempo real e por
Western blotting. Assim, após a inibição do PGC-1α nas células HepG2, o sobrenadante
foi recolhido e quantificaram-se as citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNFα e IL-6) no
sobrenadante por ELISA e nas células por PCR em tempo real.

4. Material e Métodos
4.1. Animais e indução de esteatohepatite não-alcoólica (NASH, do inglês)
Camundongos machos (C57black/6) de 8 semanas, obtidos do Biotério Central
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), foram
acondicionados em gaiolas contendo cinco animais cada, à temperatura de 23 ± 2 ºC,
umidade de 54 ± 9%, ciclo claro/escuro de 12 horas e acesso ad libitum à água e ração.
Eles foram divididos em dois grupos experimentais de cinco animais, sendo que o grupo
controle (CTR) recebeu ração padrão para roedores (Nuvilab®) durante o período de 10
semanas e o grupo dieta hiperlipídica (DHL) recebeu a ração rica em gordura (52,95%
de carboidratos, 20% de proteínas, 30% lipídeos (10% de óleo de coco, 20% de óleo de
soja), 5% de celulose, 3,5% de mistura mineral, 1% de mistura vitamínica, 0,3% de Lcistina e 0,25% de Bitartarato de colina) por igual período. Todos os procedimentos
foram realizados de acordo com as normas de ética em experimentação animal da
FMUSP e o projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da FMUSP sob o protocolo de número 109/15.

4.2. Avaliação do desenvolvimento da NASH, coleta de sangue e tecidos
O desenvolvimento ponderal foi avaliado uma vez por semana. Após 10
semanas, os animais passaram por um jejum (10 – 12 horas) e em seguida foram
anestesiados, com xilazina (8 mg/Kg)/cetamina (10 mg/Kg), para posterior laparotomia
e coleta de sangue. O sangue foi centrifugado (2.000 rpm, 10 min) para a coleta do
plasma e as alíquotas foram armazenadas para as determinações bioquímicas.
Os depósitos adiposos periepididimal e retroperitoneal foram removidos e
pesados. O fígado foi separado em duas porções: uma amostra conservada em formol
10% tamponado para avaliação histológica e a outra amostra foi imediatamente
congelada em nitrogênio líquido para posterior extração de RNA e proteínas.

4.3. Perfil bioquímico plasmático
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Foram determinadas as concentrações de glicose (GL), colesterol total (CT),
colesterol-HDL (CT-HDL), colesterol-LDL (CT-LDL) e triglicérides (TG) através de
método colorimétrico (espectrofotometria), utilizando kits comerciais, conforme técnica
descrita pelo fabricante (Labtest Diagnóstica SA, Brasil).

4.4. Histologia hepática
As amostras de fígado fixadas em formol 10% tamponado passaram pelos
processos de desidratação, diafanização e inclusão, para posterior microtomia com
cortes de 5µm de espessura e coloração com hematoxilina/eosina. As lâminas foram
analisadas em microscópio de luz (100x e 400x), segundo o critério de score para
esteatose, inflamação lobular e hepatocelular, para a classificação do grau de esteatose e
esteatohepatite não-alcoólica.

4.5. Extração de RNA do tecido hepático e RT-PCR (Reação em Cadeia da
Polimerase em tempo real)
Para a extração do RNA total foi adicionado 1 mL de TRIzol (Invitrogen®) nas
alíquotas de fígado pulverizado, sendo mantido por 5 minutos em temperatura ambiente.
Foram adicionados 200 µL de clorofórmio por amostra, com posterior homogeneização
vigorosa por 15 segundos e incubação por 3 minutos a temperatura ambiente. Foi
realizada centrifugação por 15 minutos a 12.000 g/4 ºC. O sobrenadante foi transferido
para outro tubo e as demais frações desprezadas. Foram adicionados 500 µL de
isopropanol, com incubação por 10 minutos em temperatura ambiente. O produto foi
centrifugado por 10 minutos na mesma velocidade e temperatura anterior, e o
sobrenadante desprezado. Posteriormente foi adicionado 1 mL de etanol 75%, sendo
realizada nova centrifugação, durante 5 minutos a 7.000 g/4 ºC. O álcool residual foi
retirado e a amostra ressuspendida em ± 20 µL de água DEPC (dietilpirocarbonato),
proporcionalmente ao tamanho do pellet. O RNA total extraído foi quantificado por
espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 nm, correspondente ao pico de
absorção de RNA, e 280 nm, correspondente ao pico de absorção de proteínas, no
equipamento NanoVue (GE HealthCare).
A expressão dos genes de interesse foi determinada por Real Time-PCR com
sequências de iniciadores específicos (Invitrogen®), como segue abaixo (Tabela 1),
utilizando o kit SuperScript III Platinum® SYBR Green One-Step (Invitrogen®) no
equipamento StepOneTM Real-Time PCR System (Applied Biosystem) e o resultado foi
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calculado sob a razão 2-ΔΔCT da expressão do gene housekeeping β2M, também
determinado por Real-Time PCR. A reação de RT-PCR foi realizada com 15 µL de
volume total, sendo 1,45 µL de água deionizada estéril, 7,5 µL SYBR Green qPCR
super Mix-UDG (Invitrogen), 0,3 µL de cada primer (sense e antisense) a 10 pmol/mL,
0,3 µL de ROX e 5 µL de RNA (100 ng) diluído em água DEPC.
Os genes pesquisados foram PGC-1α, PGC-1β, PPARα, PPARδ e PPARγ. As
sequências dos primers foram desenhadas conforme dados do Gene Bank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e sintetizadas pela Invitrogen® (Tabela 1).
Tabela 1: Sequências de iniciadores (primers) utilizados para realização de RT-PCR em camundongos.

Gene
β2M

Sequências
Sense

CATGGCTCGCTCGGTGACC

Antisense AATGTGAGGCGGGTGGAACTG
PGC-1α

Sense

AGCCGTGACCACTGACAACGAG

Antisense GCTGCATGGTTCTGAGTGCTAAG
PGC-1β

Sense

GGCAGGTTCAACCCCGA

Antisense CTTGCTAACATCACAGAGGATATCTTG
PPARα

Sense

ATGCCAGTACTGCCGTTTTC

Antisense GGCCTTGACCTTGTTCATGT
PPARδ

Sense

TGGAGCTCGATGACAGTGAC

Antisense GTACTGGCTGTCAGGGTGGT
PPARγ

Sense

TTTTCAAGGGTGCCAGTTTC

Antisense CGCAGGTTTTTGAGGAACTC

4.6. Extração de proteínas e dosagem de citocinas hepáticas
Aproximadamente 350 mg de fígado pulverizado foi homogeneizado em 1 mL
de solução de RIPA (10 mM de Tris-HCl pH 7.5, 1% de desoxicolato de sódio, 1% de
TRITON X-100, 150 mM de NaCl, 0.1% de SDS) e levado a leve agitação constante
por 30 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 14.000
rpm/4°C. O sobrenadante foi coletado para dosagem de proteína. A quantificação de
proteínas totais foi realizada pelo método de Bradford (1976). As amostras foram
diluídas 50 vezes para quantificação e foi utilizada uma diluição seriada de albumina de
soro bovino como padrão. A leitura foi realizada a 595 nm em espectrofotômetro.
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As citocinas IL-6, TNF-α e IL-1 foram dosadas por ELISA, com kit da R&D Systems
(Minneapolis, MN, USA), conforme protocolo do fabricante.

4.7. Cultivo celular
Foi utilizada a linhagem celular HepG2 de carcinoma hepatocelular humano, as
quais foram mantidas em meio Dulbecco MEM (DMEM/vitrocell-embriolife)/HAM F12 (vitrocell-embriolife), pH 7,4, contendo 10% de soro fetal bovino (Gibco®). A
cultura foi mantida em atmosfera contendo 95% O2 e 5% CO2 a 37 °C.
4.8. Silenciamento de PGC-1α por RNA de interferência (RNAi)
As células HepG2 foram plaqueadas em placas de 6 poços a 1,5x105
células/poço e deixadas overnight. Após este período, o meio de cultura foi retirado e os
poços foram lavados com PBS. Foram realizados quatro grupos de acordo com a tabela
2:
Tabela 1: Grupos experimentais usados para o teste de RNA de interferência.

Grupo

Reagentes

Lipofectamina

Opti-MEM I e lipofectamina

Negativo

Opti-MEM I, lipofectamina e sequência negativa

Sequência 1

Opti-MEM I, lipofectamina e sequência 1 específica para PGC-1α

Sequência 2

Opti-MEM I, lipofectamina e sequência 2 específica para PGC-1α

Foram realizados dois grupos controles, um utilizando o meio de cultura de
transfecção e lipofectamina (grupo lipofectamina - LIPO) como sendo o controle
interno e outro utilizando uma sequência negativa de RNAi, a qual entra na célula mas
não interfere na expressão gênica (grupo negativo – NEG) como sendo o controle
negativo. Em seguida, utilizamos duas sequências desenhadas especificamente para
interferir na expressão de PGC-1α (sequência 1 e sequência 2).
Foi adicionado 10 nM de concentração final de RNAi e 5 µL de Lipofectamina
RNAi MAX (Invitrogen®) para cada grupo. Essa solução reagiu por 20 minutos para a
formação dos complexos em temperatura ambiente. Foi adicionado meio de transfecção
Opti-MEM I (Invitrogen®) para totalizar o volume final de 2,5 mL/poço. As sequências
específicas para PGC-1α (Ambion by life technologies) estão descritas na tabela 3:
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Tabela 2: Sequências de iniciadores (primers) de RNA de interferência (RNAi) utilizados.

RNAi

Sequências
Sense

Sequência 1

CCUGUUUGAUGACAGCGAAtt

Antisense UUCGCUGUCAUCAAACAGGcc
Sense

Sequência 2

GGAGCUCCAAGACUCUAGAtt

Antisense UCUAGAGUCUUGGAGCUCCtg

As células foram cultivadas por 24 horas após a transfecção com RNAi. Após
este período, o meio de cultura foi retirado e os poços foram lavados com PBS e
realizado novamente todo o processo de transfecção com RNAi. Depois de 24 horas,
totalizando um período de 48 horas com RNAi, as células foram recolhidas para
mensuração da expressão de PGC-1α e os sobrenadantes foram coletados para posterior
dosagem de citocinas.
4.9. Extração de RNA das células e RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em
tempo real)
Após o tratamento por 48 horas com o RNAi, as células foram lavadas com PBS
e foi adicionado 1 mL de TRIzol (Invitrogen®) em cada poço de cultura celular, sendo
mantido por 5 minutos em temperatura ambiente e os demais procedimentos foram
realizados como descrito anteriormente.
A expressão dos genes de interesse foi determinada como descrito anteriormente
e os genes pesquisados foram PGC-1α, IL-6, TNF-α e IL-1β. As sequências dos primers
foram

desenhadas

conforme

dados

do

Gene

Bank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e sintetizadas pela Invitrogen® (Tabela 4).
Tabela 3: Sequências de iniciadores (primers) utilizados para realização de RT-PCR em células HepG2.

Gene
β2M

Sequências
Sense

GATGAGTATGCCTGCCGTGTG

Antisense CAATCCAAATGCGGCATCT
PGC-1α

Sense

CACCAGCCAACACTCAGCTA

Antisense GTGTGAGGAGGGTCATCGTT
IL-6

Sense

CCTTCCAAAGATGGCTGAAA
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Antisense CAGGGGTGGTTATTGCATCT
TNF-α

Sense

TCCTTCAGACACCCTCAACC

Antisense AGGCCCCAGTTTGAATTCTT
IL-1β

Sense

TCTGTACCTGTCCTGCGTGTTG

Antisense AGGTGCTGATGTACCAGTTGGG
4.10. Determinação de citocinas no sobrenadante das células
As citocinas IL-6, TNF-α e IL-1 foram quantificadas por ELISA no
sobrenadante das células após 48 horas de tratamento com RNAi, com kit da R&D
Systems (Minneapolis, MN, USA), conforme protocolo do fabricante.
4.11. Detecção do conteúdo proteico por Western Blotting
Foi avaliado o conteúdo proteico de anti-PGC-1 alpha + beta (ab72230)
(abcam®), NF-κB p65 (C-20) (Santa Cruz Biotechnology®) e Phospho-IκBα
(Ser32/Ser36) (Cell Signaling Technology®) em células de cultura. Para tal, após o
tratamento das células com o RNAi, o meio de cultura foi retirado e as amostras foram
homogeneizadas em tampão de lise RIPA acrescido de inibidores de proteases (1mg/mL
pepstatina A, 100mM PMSF). Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 12.000 g
por 20 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi coletado e a concentração de proteínas foi
quantificada pelo método de BCA Protein Assay Kit (Thermo scientific). Amostras de
80 µg de proteínas foram acrescidas de tampão de amostra e DTT (Dithiothreitol),
submetidas à eletroforese em um sistema SDS-PAGE em gel 7,5% de poliacrilamida
para PGC-1α e NF-κB p65 e gel 12% para o Phospho-IκBα. Após a eletroforese, as
proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose (Biorad) em aparelho
semi-drytransfer (Biorad). Em seguida, as membranas foram incubadas em solução de
bloqueio 5% de BSA (albumina bovina) em tampão PBS por 1 hora à temperatura
ambiente. As membranas foram lavadas três vezes em PBS e incubadas com anticorpos
primários contra as proteínas de interesse numa diluição de 1:1000 overnight a 4 ºC.
Posteriormente, as membranas foram incubadas em solução contendo anticorpo
secundário conjugado a peroxidase numa diluição de 1:20000 e expostas ao sistema de
detecção SuperSignal (Pierce). O conteúdo das proteínas analisadas foi comparada por
densitometria de gel, utilizando-se o programa de domínio público “Image J”, criado
por Wayne Rasband do National Institute of Mental Health, NIH, USA.
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4.12. Análise Estatística
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). As
diferenças entre os grupos experimentais foram detectadas por meio de teste t-Student
e/ou análise de variância (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls, usando
GraphPad Prism, Inc software, versão 5.00 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA,
USA). As diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05.

5. Resultados
5.1. Avaliação do peso corporal e do tecido adiposo nos animais
Avaliamos o peso corporal final e observamos que os animais tratados por 10
semanas com a dieta hiperlipídica (DHL) apresentaram maior ganho de peso (**p<0,01)
quando comparados ao grupo controle (CTR) (Figura 3A). Também avaliamos a
deposição do tecido adiposo nos animais e observamos que o grupo DHL apresentou
um depósito de gordura intra-abdominal, representado pelo tecido adiposo
retroperitoneal (Figura 3B) e periepididimal (Figura 3C), praticamente quatro vezes
maior quando comparado ao grupo CTR (***p<0,0001).

Figura 3: Avaliação do peso corporal e do tecido adiposo intra-abdominal nos animais controles e
tratados por 10 semanas com dieta hiperlipídica. O peso corporal final (A) referente ao dia da
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eutanásia e os pesos do tecido adiposo retroperitoneal (B) e periepididimal (C) em relação a 10 gramas de
peso corporal (pc) foram avaliados nos animais controle (CTR) e dieta hiperlipídica (DHL). Os resultados
estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 5). A diferença entre os grupos experimentais
foi detectada por meio de teste t-Student. **p<0,01 e ***p<0,0001 DHL versus CTR.

Em seguida, avaliamos se a dieta hiperlipídica provocou alterações nos
parâmetros bioquímicos plasmáticos do grupo DHL quando comparado ao grupo CTR.

5.2. Determinação do perfil bioquímico plasmático dos animais
Avaliamos o perfil glicêmico e lipídico de jejum dos animais. Observamos que o
grupo DHL apresentou uma glicemia de jejum significativamente elevada quando
comparado com o grupo CTR (**p<0,01) (Figura 4A). Os resultados também mostram
um aumento significativo do colesterol total (***p<0,0001) (Figura 4B)¸ colesterolLDL (Figura 4C) (***p<0,0001) e dos triglicérides (*p<0,05) (Figura 4E) no grupo
DHL quando comparado ao grupo CTR. Já referente ao colesterol-HDL, não houve
diferença entre os grupos experimentais (ns - não significante) (Figura 4D).

Figura 4: Determinação do perfil bioquímico plasmático dos animais controles e tratados por 10
semanas com dieta hiperlipídica. A glicose (A), o colesterol total (B), o colesterol-LDL (C), o
colesterol-HDL (D) e os triglicérides (E) foram dosados no plasma dos animais controle (CTR) e dieta
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hiperlipídica (DHL). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 4-5). A
diferença entre os grupos experimentais foi detectada por meio de teste t-Student. *p<0,05; **p<0,01;
***p<0,0001 e ns (não significante) DHL versus CTR.

Nossos dados de aumento de peso corporal e de tecido adiposo, juntamente com
o perfil glicêmico e lipídico alterados no grupo DHL frente ao grupo CTR, sugerem a
instalação de síndrome metabólica nesses animais. Nosso próximo passo foi investigar
se a dieta hiperlipídica causou também mudanças histológicas no tecido hepático dos
animais, para avaliar uma possível instalação da doença do fígado gorduroso nãoalcoólico/esteatohepatite não-alcoólica (NAFLD/NASH).

5.3. Avaliação histologia hepática dos animais
Quanto à avaliação histológica do tecido hepático dos animais, os resultados
mostraram que o grupo DHL (Figura 5B) apresentou esteatose hepática (p = 0,0013),
inflamação lobular (p = 0,0039) e hepatocelular ballooning (p = 0,0004), segundo
critério de score proposto por Kleiner et al. (2005) (Figura 5 e Tabela 5). Portanto,
podemos inferir a partir desses resultados que o grupo DHL apresenta esteatohepatite
não-alcoólica.

Figura 5: Avaliação histológica do tecido hepático dos animais controles e tratados por 10 semanas
com dieta hiperlipídica. As secções histológicas do tecido hepático dos animais controle (CTR) (A) e
dieta hiperlipídica (DHL) (B) foram coradas com Hematoxilina-Eosina (HE) e o espectro de amostra é de
uma área de 100 µm.
Tabela 5: Score da avaliação histológica do tecido hepático dos animais controles e tratados por 10
semanas com dieta hiperlipídica. As lâminas foram analisadas segundo o critério de score para
classificação do grau de NAFLD/NASH como descrito na metodologia. Os resultados estão expressos
como média ± erro padrão das médias (n = 5). A diferença entre os grupos experimentais (DHL versus
CTR) foi detectada por meio de teste t-Student.
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Devido ao comprometimento hepático observado, nosso próximo passo foi
investigar a expressão do PGC-1α e do PGC-1β no referido tecido para sabermos qual o
comportamento deles quando há instalação de NASH. Também investigamos a
expressão dos receptores ativados por proliferador de peroxissomas (PPARs) por
estarem envolvidos no metabolismo lipídico e de glicose para avaliarmos se os mesmos
estavam exercendo alguma influência no comprometimento hepático observado.
5.4. Expressão de PGC-1α, PGC-1β e dos PPARα, PPARγ e PPARδ
A expressão de PGC-1α se mostrou significativamente diminuída no grupo DHL
quando comparado ao grupo CTR (**p<0,01) (Figura 6A). Já o PGC-1β não apresentou
variação entre os grupos experimentais (ns - não significante) (Figura 6B).

Figura 6: Expressão de PGC-1α e PGC-1β no tecido hepático dos animais controles e tratados por
10 semanas com dieta hiperlipídica. PGC-1α (A) e PGC-1β (B) foram quantificados no tecido hepático
dos animais controle (CTR) e dieta hiperlipídica (DHL) por RT-PCR. Os resultados estão expressos como
média ± erro padrão das médias (n = 4-5). A diferença entre os grupos experimentais foi detectada por
meio de teste t-Student. *p<0,05 e ns (não significante) DHL versus CTR.

Os receptores ativados por proliferador de peroxissomas (PPARs, do inglês)
foram avaliados e observamos que a expressão de PPARα (p = 0,4140) (Figura 7A),
PPARδ (p = 0,1355) (Figura 7B) e PPARγ (p = 0,2623) (Figura 7C) não apresentaram
diferenças significativas entre os grupos experimentais (ns - não significante).
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Figura 7: Expressão dos receptores ativados por proliferador de peroxissomas (PPARs, do inglês)
(PPARα, PPARδ e PPARγ) no tecido hepático dos animais controles e tratados por 10 semanas com
dieta hiperlipídica. PPARα (A), PPARδ (B) e PPARγ (C) foram quantificados no tecido hepático dos
animais controle (CTR) e dieta hiperlipídica (DHL) por RT-PCR. Os resultados estão expressos como
média ± erro padrão das médias (n = 5). A diferença entre os grupos experimentais foi detectada por meio
de teste t-Student. ns (não significante) DHL versus CTR.

Após esses resultados, avaliamos a presença de citocinas pró-inflamatórias no
tecido hepático para definirmos o perfil inflamatório quando a NASH está instalada e o
PGC-1α diminuído.

5.5. Quantificação de citocinas hepáticas nos animais
As

citocinas

pró-inflamatórias

dosadas

no

tecido

hepático

estavam

significativamente aumentadas no grupo DHL quando comparadas ao grupo CTR, tais
como IL-6 aumentada em aproximadamente 37% (***p<0,0001) (Figura 8A), IL-1β em
51% (***p<0,0001) (Figura 8B) e TNF-α em 49,5% (**p<0,01) (Figura 8C).
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Figura 8: Quantificação das citocinas no tecido hepático dos animais controles e tratados por 10
semanas com dieta hiperlipídica. IL-6 (A), IL-1β (B) e TNF-α (C) foram dosadas no tecido hepático
dos animais controle (CTR) e dieta hiperlipídica (DHL). Os resultados estão expressos como média ± erro
padrão das médias (n = 4-5). A diferença entre os grupos experimentais foi detectada por meio de teste tStudent. **p<0,01 e ***p<0,0001 DHL versus CTR.

Depois de observarmos uma diminuição da expressão de PGC-1α no fígado dos
animais submetidos à dieta hiperlipídica e caracterizado o perfil inflamatório hepático,
investigamos uma possível relação causal entre a diminuição da expressão de PGC-1α e
a resposta inflamatória em hepatócitos humanos. Para isso, realizamos experimentos
utilizando sequências específicas de RNA de interferência (RNAi) com a finalidade de
diminuir a expressão do PGC-1α em células HepG2.
5.6. Expressão de PGC-1α após o tratamento das células HepG2 com RNAi
Foram realizados dois grupos controles, um utilizando o meio de cultura de
transfecção e lipofectamina (grupo lipofectamina - LIPO) como sendo o controle
interno e outro utilizando uma sequência inespecífica de RNAi, a qual entra na célula
mas não interfere na expressão gênica (grupo negativo – NEG) como sendo o controle
negativo. Nossos dados mostram que os reagentes utilizados para os testes de
transfecção e a sequência negativa utilizada não influenciam na expressão de PGC-1α
(ns - não significante) (Figura 9A).
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Em seguida, utilizamos duas sequências desenhadas especificamente para
interferir na expressão de PGC-1α. Utilizando as sequências 1 (SEQ 1) e 2 (SEQ 2)
específicas para o PGC-1α foi possível observar uma diminuição em aproximadamente
70% de sua expressão gênica comparando com o controle negativo (NEG)
(***p<0,0001), como mostrado na Figura 9B.

Figura 9: knockdown da expressão de PGC-1α em células HepG2 utilizando RNA de interferência.
A expressão gênica de PGC-1α nos grupos lipofectamina (LIPO) e controle negativo (NEG) - A -, e a
diminuição da expressão de PGC-1α nas sequências específicas 1 (SEQ 1) e 2 (SEQ 2) - B - foi
quantificada por RT-PCR. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6). A
diferença entre os grupos experimentais foi detectada por meio de teste t-Student e/ou análise de variância
(ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. ***p<0,0001 SEQ 1, SEQ 2 versus NEG e ns (não
significante) LIPO versus NEG.

Também avaliamos a diminuição do conteúdo proteico de PGC-1α por Western
blotting. As duas sequências desenhadas especificamente para interferir na expressão de
PGC-1α (SEQ 1 e SEQ 2) diminuíram o conteúdo proteico de PGC-1α em
aproximadamente 60% (SEQ 1) (**p<0,01) e 51,6% (SEQ 2) (***p<0,0001) quando
comparadas com o controle negativo (NEG), como mostrado na Figura 10.
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Figura 10: Conteúdo proteico de PGC-1α em células HepG2 após tratamento com RNAi. A
avaliação do conteúdo proteico de PGC-1α nos grupos controle negativo (NEG) e sequências específicas
1 (SEQ 1) e 2 (SEQ 2) foi quantificada por Western blotting. Os resultados estão expressos como média ±
erro padrão das médias (n = 3). A diferença entre os grupos experimentais foi detectada por análise de
variância (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. **p<0,01 SEQ 1 versus NEG ***p<0,0001
SEQ 2 versus NEG.

Em seguida, fomos investigar se os níveis de expressão de PGC-1α estariam
relacionados com os níveis de expressão de citocinas pró-inflamatórias nas células
HepG2.
5.7. Influência da expressão de PGC-1α sobre a expressão gênica de citocinas próinflamatórios nas células HepG2
Nossa análise mostrou que houve associação entre a diminuição da expressão de
PGC-1α e a expressão gênica de IL-6 nas células HepG2 após tratamento com RNAi, já
que nos grupos sequências (SEQ 1 e SEQ 2) houve um aumento significativo da
expressão de IL-6 quando comparados ao grupo NEG (*p<0,05 SEQ 1 versus NEG;
***p<0,0001 SEQ 2 versus NEG) (Figura 11). Os resultados também mostraram que
houve um aumento significativo na expressão de TNF-α nas células tratadas com a
sequência 2 (*p<0,05 SEQ 2 versus NEG). Não houve relação entre a expressão de IL1β e PGC-1α (Figura 12B).
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Figura 11: Expressão gênica de IL-6 nas células HepG2 após knockdown da expressão de PGC-1α
utilizando RNA de interferência. IL-6 foi quantificada nas células HepG2 após knockdown da expressão
de PGC-1α com RNA de interferência por RT-PCR. Os resultados estão expressos como média ± erro
padrão das médias (n = 6). A diferença entre os grupos experimentais foi detectada por análise de
variância (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0,05 e ***p<0,0001 SEQ 1, SEQ 2 versus
NEG.
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Figura 12: Expressão gênica de TNF-α e IL-1β nas células HepG2 após knockdown da expressão de
PGC-1α utilizando RNA de interferência. TNF-α e IL-1β foram quantificados nas células HepG2 após
knockdown da expressão de PGC-1α utilizando RNA de interferência por RT-PCR. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 5-6). A diferença entre os grupos experimentais foi
detectada por análise de variância (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0,05 SEQ 2
versus NEG e e ns (não significante) SEQ 1, SEQ 2 versus NEG.

Nosso próximo passo, portanto, foi investigar se os níveis de expressão de PGC1α estariam correlacionados com a liberação de citocinas pró-inflamatórias no
sobrenadante das células HepG2.
5.8. Influência da expressão de PGC-1α sobre citocinas pró-inflamatórias no
sobrenadante de células HepG2
Nossa análise mostrou que houve associação entre a diminuição da expressão de
PGC-1α e a liberação de IL-6 no sobrenadante das células HepG2 após tratamento com
RNAi, pois nos grupos sequências (SEQ 1 e SEQ 2) houve um aumento significativo de
IL-6 quando comparados ao grupo NEG (***p<0,0001) (Figura 13). Os resultados
também mostraram que não houve diferença na liberação de IL-6 entre os grupos LIPO
e NEG (ns - não significante) (Figura 13).

Figura 13: Quantificação de IL-6 no sobrenadante de células HepG2 após knockdown da expressão
de PGC-1α utilizando RNA de interferência. IL-6 foi dosada no sobrenadante de cultura de células
HepG2 após knockdown da expressão de PGC-1α utilizando RNA de interferência por ELISA. Os
resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 6). A diferença entre os grupos
experimentais foi detectada por análise de variância (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls.
***p<0,0001 SEQ 1, SEQ 2 versus NEG e ns (não significante) LIPO versus NEG.

As citocinas IL-1β e TNF-α não foram detectadas no sobrenadante das células
HepG2 após o tratamento com o RNAi.
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Em seguida, fomos investigar o mecanismo pelo qual a diminuição nos níveis de
expressão de PGC-1α estariam aumentando a liberação de IL-6 no sobrenadante das
células HepG2.
5.9 Influência do knockdown da expressão de PGC-1α sobre NF-κB e PhosphoIκBα nas células HepG2
Os resultados mostraram que não houve diferença no conteúdo proteico do NFκB entre os grupos negativo (NEG) e sequências específicas 1 e 2 (SEQ 1 e 2) (ns - não
significante) (Figura 14). Nossa análise mostrou também que houve um aumento
significativo de Phospho-IκBα no grupo sequência 2 (SEQ 2) quando comparado ao
grupo NEG (*p<0,05) (Figura 15).

Figura 14: Avaliação do conteúdo proteico de NF-κB em células HepG2 após knockdown da
expressão de PGC-1α. A avaliação do conteúdo proteico de NF-κB nos grupos negativo (NEG) e
sequências específicas 1 e 2 (SEQ 1 e 2) foi quantificada por Western blotting. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 4). A diferença entre os grupos experimentais foi
detectada por análise de variância (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. ns (não significante)
SEQ 1, SEQ 2 versus NEG.
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Figura 15: Avaliação do conteúdo proteico de Phospho-IκBα em células HepG2 após knockdown da
expressão de PGC-1α. A avaliação do conteúdo proteico de Phospho-IκBα nos grupos controle negativo
(NEG) e sequência específica 2 (SEQ 2) foi quantificada por Western blotting. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 4). A diferença entre os grupos experimentais foi
detectada por meio de teste t-Student. *p<0,05 SEQ versus NEG.

6. Discussão
6.1. Avaliação do peso corporal e do tecido adiposo nos animais
Os efeitos deletérios de dietas ricas em gordura (DRG) têm sido bastante
documentados. De acordo com estudos anteriores que demostraram que uma
alimentação baseada numa DRG favorece o desenvolvimento da obesidade (Winzell e
Ahren, 2004; Lee et al., 2011), nossos resultados mostraram que o peso corporal e a
deposição do tecido adiposo intra-abdominal (retroperitoneal e periepididimal) nos
animais DHL apresentaram um aumento significativo após 10 semanas. Trabalhos
anteriores também mostraram que a administração de uma DRG causou aumento
significativo de peso corporal e de tecido adiposo após oito (Oliveira et al., 2014) e 12
semanas (Dixon et al., 2013; van der Heijden et al., 2015) em camundongos
C57black/6. Além disso, a literatura também relata que um aumento no tempo de
permanência de camundongos C57black/6 com uma dieta hiperlipídica levou a um
aumento de peso corporal até um máximo de 40 semanas. Só que após esse período o
ganho de peso nivelou-se e se manteve elevado até o fim do estudo de 52 semanas (van
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der Heijden et al., 2015). Assim, nosso modelo de indução de obesidade por dieta
hiperlipídica foi tão eficiente quanto aos reportados pela literatura.

6.2. Determinação do perfil bioquímico plasmático dos animais
Há evidências de que a ingestão de elevado teor de gordura, especialmente um
componente elevado de gordura saturada, está associada com a obesidade, resistência à
insulina e hiperglicemia em estudos com animais (West e York, 1998; Burcelin et al.,
2002; Ahrén et al., 2010). Além disso, nos seres humanos, o excesso de consumo de
gordura na dieta promove a resistência à insulina e diabetes tipo 2 (Lovejoy e
DiGirolamo, 1992; Marshall et al., 1994; Vessby et al., 1994).
Correspondendo à taxa de ganho de peso corporal e aumento de tecido adiposo
nos camundongos alimentados com a dieta hiperlipídica, observamos que o grupo DHL
apresentou glicemia, colesterol total, colesterol-LDL e triglicérides de jejum
significativamente elevado quando comparado ao grupo CTR. As alterações desses
marcadores no soro podem ser utilizados como um indicador do grau de acumulação de
lipídeos no fígado (Ding et al., 2014). Nossos resultados são consistentes com estudos
anteriores sobre a ingestão de dieta rica em gordura que potencialmente leva ao
aumento de glicose no sangue associado a uma resistência insulínica em camundongos
C57black/6 (Santos et al., 2009; Oliveira et al., 2014). O colesterol total e triglicérides
elevados, também observado em estudo anterior realizado em camundongos C57black/6
(Oliveira et al., 2014), poderiam estar relacionados com a redução do efeito lipolítico da
insulina, em virtude da resistência insulínica (Marra et al., 2008). O aumento de
colesterol-LDL também foi observado em estudo anterior de indução de obesidade e
diabetes tipo 2 com a administração de uma dieta rica em gordura (Kuate et al., 2015).

6.3. Avaliação histológica hepática dos animais
A doença hepática gordurosa não-alcoólica (NAFLD) é uma das formas mais
comuns de doença hepática crônica nos países desenvolvidos e é frequentemente
associada com a obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. A esteatohepatite
não-alcoólica (NASH), uma forma avançada de NAFLD, é caracterizada por esteatose
hepatocelular juntamente com inflamação lobular e fibrose e pode evoluir para cirrose
hepática e carcinoma hepatocelular (Farrell e Larter, 2006).
Dietas ricas em gordura podem causar esteatose hepática (Oliveira et al., 2014) e
esteatohepatite não-alcoólica (Dixon et al., 2013; van der Heijden et al., 2015). Nossos
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resultados histopatológicos mostraram danos na estrutura hepática, com muitos
vacúolos de gotículas de lipídeos nos hepatócitos. E ainda, no presente estudo, o grupo
DHL apresentou esteatose hepática, inflamação lobular e balonização hepatocelular
significativamente elevados. Nossos dados estão de acordo com estudos anteriores que
mostram que uma dieta rica em gordura causa esteatohepatite não-alcoólica em
camundongos C57black/6 (Dixon et al., 2013; van der Heijden et al., 2015).
O fígado é o principal local de síntese e metabolismo de lipídeos. A esteatose
hepática caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de triglicérides nos hepatócitos quando
o influxo e a síntese de novo lipídica excede a capacidade de exportação e utilização
lipídica hepática (Adams e Lindor, 2007). A esteatose leva a lipotoxicidade, o que
provoca a apoptose, necrose, geração de estresse oxidativo e inflamação. A lesão
crônica resultante ativa uma resposta fibrogênica. Lesão hepatocelular, inflamação e
fibrose são características de NASH, que são observados em apenas uma fracção dos
indivíduos com NAFLD, embora os mecanismos exatos que conduzem a partir NAFLD
à NASH permanecem ainda por serem esclarecidos (Marra et al., 2008).
6.4. Expressão de PGC-1α, PGC-1β e dos PPARα, PPARγ e PPARδ
A investigação do PGC-1α na fisiologia do fígado tem sido focada na integração
de fatores nutricionais e hormonais, principalmente no controle da gliconeogênese
hepática de jejum (Lin et al., 2005). Entretanto, no que se refere à doença metabólica,
tem sido observada uma expressão hepática reduzida de PGC-1α em obesos e
indivíduos sedentários quando comparados com controles magros (Croce et al., 2007).
Além disso, a expressão hepática de PGC-1α e a ativação transcricional da biogênese
mitocondrial têm sido relatadas como baixas em modelos roedores com esteatose
hepática (Aharoni-Simon et al., 2011). Essa deficiência na biogênese mitocondrial
associada com a expressão diminuída de PGC-1α durante o desenvolvimento da doença
do fígado gorduroso pode estar relacionado com a grande quantidade de substrato
energético circulante e no fígado, fazendo com que este não necessite produzir PGC-1α
para gerar energia. E, de acordo com a literatura, nosso resultado mostrou uma
expressão de PGC-1α significativamente diminuída no grupo DHL quando comparado
ao grupo CTR.
O PGC-1α está envolvido no metabolismo de glicose, regulação de lipídeos e na
homeostase energética. O jejum induz a expressão de PGC-1α no fígado de adulto, o
que leva a ativação das enzimas gliconeogênicas fosfoenolpiruvato carboxiquinase
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(PEPCK) e glicose-6-fosfatase através da interação com os fatores de transcrição
HNF4α e FOXO-1 (Boustead et al., 2003; Puigserver et al., 2003; Rhee et al., 2003).
Portanto, um estado com sobrecarga energética dispensa a produção de PGC-1α.
Efeitos importantes do PGC-1 se devem à sua capacidade em coativar os
receptores ativados por proliferador de peroxissomas (PPARs). Três isoformas de
PPARs [PPARα, PPARγ e PPARβ (ou δ)] foram identificados e têm um papel central
na detecção de níveis de nutrientes e na regulação do metabolismo lipídico e de glicose
(Gervois et al., 2007). A ativação do PPARα exerce efeitos benéficos sobre a obesidade
e a esteatose hepática (Chen et al., 2010). Estes efeitos podem ser atribuídos ao PPARα
por induzir a transcrição de diversos genes que estão envolvidos na β-oxidação
peroxissomal e mitocondrial e na oxidação microssomal de ácidos graxos,
predominantemente no fígado (Reddy e Hashimoto, 2001; Magliano et al., 2013). Já o
PPARδ é crucial para a β-oxidação no músculo esquelético. No fígado são relatadas
propriedades anti-inflamatórias por ativação de macrófagos e proteção contra
lipotoxicidade. A indução de SCD1 (estearoil-CoA dessaturase 1) pelo PPARδ promove
a diminuição do estresse oxidativo (Roberts et al., 2009; Liu et al., 2011). A regulação
positiva do PPARγ por dietas ricas em gordura maximiza a esteatose hepática através da
indução de fatores lipogênicos hepáticos, enquanto que sua ativação parcial conduz ao
aumento da expressão de adiponectina e diminuição da resistência à insulina (SouzaMello, 2015). Em particular, os agonistas de PPARγ reduzem os níveis de resistina,
TNF-α, IL-6 e proteína C reativa em pacientes com diabetes tipo 2 e em doentes com
NASH (Bajaj et al., 2004; Belfort et al., 2006). No presente estudo, a expressão hepática
do PPARα, PPARδ e PPARγ não apresentou diferença significativa entre os grupos
experimentais. Portanto, sugere-se que neste estudo os PPARs não estejam interferindo
nos processos metabólicos na NASH.

6.5. Quantificação de citocinas hepáticas nos animais
As citocinas são mediadores moleculares envolvidos na fisiologia e na
fisiopatologia de muitas doenças, nas quais é possível observar um desequilíbrio de
mediadores pró-inflamatórios em relação a moléculas anti-inflamatórias (Petta et al.,
2009). Neste contexto, é importante ressaltar o papel da IL-6, IL-1β e TNF-α. Na
verdade, estes mediadores, cuja expressão é também fortemente associada com a
obesidade visceral, parecem desempenhar um papel decisivo na modulação da cascata
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inflamatória, condição que parece ter um papel central, não só para o acúmulo de
gordura no fígado, mas também para a progressão da doença.
A sinalização de IL-6 no fígado é iniciada pela ligação de IL-6 ao seu receptor
(IL-6R), seguida pela associação ao transdutor de sinal glicoproteína 130 (GP130). Este
complexo receptor ativa janus quinase (JAKs), que por sua vez fosforila o transdutor de
sinal e ativador de transcrição 3 (STAT3), permitindo a transferência do STAT3 para o
núcleo e induzindo a transcrição de moléculas inflamatórias, tais como amiloide sérica
A (SAA) 1, SAA2, e haptoglobina (HP), bem como do supressor de sinalização de
citocinas 3 (SOCS3) (Alonzi et al., 2001; Wang et al., 2001; Ramadoss et al., 2009). A
proteína SOCS3 inibe a sinalização de insulina hepática através de vários mecanismos,
incluindo antagonização do receptor da insulina e a fosforilação e ativação do substrato
do receptor de insulina (Senn et al., 2002; Ueki et al., 2004a,b; Torisu et al., 2007).
Portanto, o efeito dessensibilizante da insulina pela IL-6 nos hepatócitos é pelo menos
em parte resultado da inflamação causada pela IL-6 no tecido hepático (Franckhauser et
al., 2008).
A exposição crônica ao excesso de IL-6 pode sensibilizar o fígado a lesão e
morte celular por apoptose (Blindenbacher et al., 2003; Howard e Flier, 2006). Níveis
séricos de IL-6 são elevados em modelos animais com NAFLD (Cressman et al., 2006)
e estão associados com a inflamação do fígado (Chitturi et al., 2002). A IL-6 no fígado
está associada com a gravidade da esteatose, necroinflamação e fibrose na NASH
humana (Chitturi et al., 2002; El-Assal et al., 2004) e envolvida no recrutamento de
leucócitos em doenças do fígado (Malchow et al., 2011).
A IL-1β contribui para a ativação de células hepáticas estreladas alterando a
produção de fatores de regulação fibrogênica. Entre os fatores fibrinogênicos
produzidos pelas CHE, a IL-1β aumenta de forma significativa a secreção de TIMP-1,
um inibidor de metaloproteases da matriz, que inibe a degradação da matriz extracelular
para promover a fibrose hepática. Na verdade, camundongos transgênicos que
superexpressam TIMP1 apresentam fibrose hepática grave induzida pelo tratamento de
tetracloreto de carbono e o tratamento com um anticorpo anti-TIMP1 atenuou a fibrose
hepática (Yoshiji et al., 2000; Parsons et al., 2004). IL-1β induz outros fatores
fibrogênicos, incluindo o inibidor do ativador do plasminogênio-1 (PAI-1), colágeno, e
diminuiu a expressão de Bambi, um pseudorreceptor para TGFβ (Yoshiji et al., 2002).
Assim, a IL-1β desempenha um papel importante na resposta fibrogênica na NASH.
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Estudos também mostraram que a IL-1β promove o acúmulo de lipídios e síntese
de triglicerídeos por super-regulação de DGAT2 (diacilglicerol O-aciltransferase 2) em
hepatócitos. O aumento do acúmulo de triglicérides por IL-1β foi observada em
hepatócitos TLR9-/- in vitro, indicando que mesmo depende da IL-1β, mas não de
TLR9, em hepatócitos. Esse estudo sugere que um baixo nível de IL-1β está associado
com o menor acúmulo de lipídeo em hepatócitos de camundongos TLR9-/- (Miura et
al., 2010). Camundongos C57BL/6 de tipo selvagem alimentados com uma dieta rica
em gorduras aumentaram o conteúdo proteico hepático de IL-1β após 12 semanas de
dieta (Dixon et al., 2013).
O TNF-α tem participação na resistência insulínica (Nobili et al., 2006), resposta
inflamatória (Chalasani et al., 2003), apoptose (Angulo et al., 2004), esteatose e nas
mudanças histológicas da NASH (Haukeland et al., 2006; Ueki et al., 2004b). A inibição
farmacológica do TNF-α, ou de suas vias de sinalização, resulta na melhoria da
resistência insulínica, esteatose hepática, inflamação e resposta antioxidante em
modelos experimentais e humanos (Li et al., 2003; Feldstein e Gores, 2005; Haukeland
et al., 2006; Shoelson et al., 2006). A produção de TNF-α, estimulada por LPS, no
sangue periférico, aumenta progressivamente de pacientes controles para pacientes com
esteatose e destes para pacientes com NASH (Tomita et al., 2006). O TNF-α plasmático
é significativamente maior em pacientes obesos com NASH do que em obesos sem
NASH, e a expressão de TNF-α no fígado está associada com a gravidade da fibrose
(Adams et al., 2004).
Encontramos concentração aumentada de IL-6, IL-1β e TNF-α no fígado dos
animais DHL, evidenciando, juntamente com os dados histológicos, que nosso modelo
experimental induziu NASH.

6.6. Influência da expressão de PGC-1α sobre a produção de IL-6 por hepatócitos
(células HepG2)
Uma característica central do PGC-1α é o seu potencial para impulsionar a
biogênese mitocondrial e aumentar o metabolismo oxidativo (Wu et al., 1999). Portanto,
sua expressão diminuída causa prejuízo nessas funções. No entanto, tem surgido na
literatura evidências de que o PGC-1α não regula somente vias metabólicas.
Camundongos knockout músculo-específico para PGC-1α mostraram um aumento da
expressão gênica de mediadores pró-inflamatórios, IL-6 e TNF-α, no músculo
esquelético, e estes animais também apresentaram níveis séricos elevados de IL-6
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circulantes (Handschin et al., 2007b). Nossas análises mostraram que houve associação
entre a expressão de PGC-1α e a liberação de IL-6 no sobrenadante das células HepG2
após tratamento com RNAi, pois nos grupos sequências (SEQ 1 e SEQ 2) houve um
aumento significativo de IL-6 quando comparados ao grupo NEG. Resultado
semelhante foi obtido quando analisamos a expressão gênica de IL-6 nessas mesmas
células.
Segundo Nijland e colaboradores (2014), níveis acentuados de PGC-1α reduzem
a produção e secreção de mediadores pró-inflamatórios, como IL-6, em astrócitos,
reduzindo assim a neurodegeneração. Esse fato sugere que o aumento de PGC-1α
funcione como um mecanismo de proteção endógena sobre o dano oxidativo e
inflamação. Em contrapartida, nossos animais com NASH mostraram um aumento de
IL-6 e PGC-1α diminuído, o que sugere que o excesso de triglicerídeos pode ter
diminuído a expressão do PGC-1α e isso desregulou o efeito protetor anti-inflamatório
que ele tem de diminuir a IL-6. Verificamos essa hipótese ao mostrar que a redução de
PGC-1α em células HepG2 leva ao aumento de IL-6. Portanto, a perda da homeostase
energética da célula em virtude da diminuição de PGC-1α leva a perda desse
mecanismo de proteção endógena contra a inflamação.
O papel do PGC-1α que estamos investigando no fígado já foi observado em
vários estudos com músculo esquelético. Segundo Handschin e colaboradores (2007a)
uma eliminação específica do PGC-1α do músculo esquelético reduziu o desempenho
no exercício e promoveu danos na fibra muscular. Além disso, a perda de PGC-1α
resultou em níveis elevados de fatores pró-inflamatórios localmente no músculo, assim
como sistemicamente. Estes resultados sugerem um papel anti-inflamatório para o PGC1α. Também em músculo esquelético de pacientes diabéticos, o PGC-1α mostrou uma
correlação negativa com os níveis de IL-6 ou TNF-α independentes do índice de massa
corporal (Handschin et al., 2007b). Assim como foi observado que os PGC-1s (PGC-1α
e PGC-1β) suprimem diferentemente a expressão gênica e secreção no meio de cultura
de IL-6 e TNF-α em células musculares que os superexpressam (Eisele et al., 2013).

6.6.1. Mecanismos moleculares envolvidos na modulação da expressão de IL-6 por
PGC-1α
A via do fator nuclear-κB (NF-κB) desempenha um papel central na regulação
da resposta inflamatória através da transcrição de seus genes alvo, sendo que sua
ativação tem sido associada com a obesidade e resistência insulínica em diferentes
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órgãos (Cai et al., 2004; Arkan et al., 2005; Zhang et al., 2008; Geng et al., 2015). Ele
pode ser ativado por uma variedade de estímulos, tais como citocinas pró-inflamatórias,
neurotransmissores, produtos provenientes de vírus e bactérias, bem como estresse
físico e químico (Siebenlist et al., 1994; Ghosh et al., 1998). Quando não estimulado, o
fator NF-κB encontra-se no citoplasma ligado a uma proteína inibitória: o IκB. Esse
complexo impede a translocação do NF-κB para o núcleo. Assim, a fosforilação e a
degradação do IκB (especialmente o IκBα) são necessárias para que ocorra a sua
translocação para o núcleo (Baeuerle e Baltimore, 1996; Baldwin, 1996). Os subtipos
mais estudados de proteínas inibitórias são o IκBα e o IκBβ, sendo o papel do IκBα
melhor caracterizado.
Vários estímulos como TNF-α, IL-1 e LPS (lipopolissacarídeo) levam à
fosforilação do IκB, que ocorre nas serinas 32 e 36 do IκBα, e estas são fundamentais
para sua degradação. A proteína IκB fosforilada recebe a adição de ubiquitina, pela ação
da ubiquitina ligase, sendo em seguida degradada pelo complexo proteossoma 26S. O
desmembramento do complexo IκBα/NF-κB permite o transporte do NF-κB para o
núcleo levando a um aumento na expressão de genes alvo (Karin e Ben-Neriah, 2000;
Ghosh et al., 1998).. A fosforilação do IκB ocorre pela ação de proteínas quinases
específicas, como o complexo IκB quinase (IKK), que contém duas subunidades com
propriedades de quinase: IKKα e IKKβ. O complexo IKK é capaz de discernir entre o
IκB complexado e o IκB livre, explicando o fato do IκB poder acumular-se nas células
onde o IKK permanece ativado (Zandi et al., 1997).
Sabemos que a expressão de IL-6 é regulada por diversos fatores de transcrição,
incluindo o NF-κB (Eisele et al., 2013). Portanto, para investigarmos o mecanismo pelo
qual a redução dos níveis de PGC-1α leva ao aumento da expressão gênica e secreção
de IL-6 em hepatócitos fomos avaliar a via de sinalização do NF-κB. Nossos dados
mostraram que o knockdown de PGC-1α não altera o conteúdo proteico do NF-κB p65
em hepatócitos. Em contrapartida, leva ao aumento da fosforilação de IκBα nas mesmas
células. Esse aumento indica um desmembramento do complexo IκBα/NF-κB,
liberando o NF-κB para o núcleo, onde induz a expressão de genes pró-inflamatórios
(IL-6 e TNF-α, Figuras 11 e 12A). Esses dados sugerem que o PGC-1α inibe a
expressão de IL-6 por estabilizar o complexo IκBα/NF-κB.
Dados semelhantes já foram descritos na literatura. Segundo Eisele e
colaboradores (2013), PGC-1s (PGC-1α e PGC-1β) diminuem a expressão de citocinas
pró-inflamatórias pela via de sinalização do NF-κB em células musculares. Ambos
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reduzem a fosforilação do membro p65 da família do NF-κB, diminuindo assim seu
potencial de ativação de transcrição, em células musculares tratadas com TNF-α. De
maneira semelhante aos nossos dados, a superexpressão de PGC-1α nas células
musculares também não alterou os níveis basais do NF-κB p65. Esses dados juntos
mostram que os coativadores PGC-1 são capazes de restringir eventos inflamatórios em
diferentes tipos celulares, e não somente em células musculares como reportado pela
literatura, e fornecem uma ligação molecular entre as vias metabólicas e imunitárias.
A administração da dieta hiperlipídica nos animais levou a diminuição da
expressão de PGC-1α, a qual pode ser um mecanismo de compensação gerado pela
quantidade de calorias ingeridas. Em virtude desta diminuição de PGC-1α, e
consequentemente da sua ação, houve um aumento de IL-6 e demais citocinas próinflamatórias, resultando na instalação da NASH. Esta inflamação do tecido hepático
pode ser justificada pela diminuição das defesas anti-inflamatórias, o que levou ao
aumento de IL-6. Sendo assim, os nossos dados mostram claramente que a IL-6 pode
ser produzida por hepatócitos em resposta a estímulo específico, no caso à diminuição
de PGC-1α. No entanto, vários aspectos dos mecanismos que regulam a produção de IL6 mediada pela diminuição da expressão de PGC-1α hepatocelular não estão elucidados
e merecem estudos mais aprofundados.

7. Conclusão
A dieta rica em gordura conduz a um estado de esteatohepatite não-alcoólica,
aumento dos depósitos de gordura intra-abdominal, hiperglicemia e hiperlipidemia, com
aumento de citocinas pró-inflamatórias e diminuição na expressão de PGC-1α no tecido
hepático de animas C57black/6. A alteração na expressão de PGC-1α nos animais
parece estar relacionada com a produção de fatores inflamatórios, uma vez que o
knockdown da expressão de PGC-1α aumenta a expressão e liberação de IL-6 em
hepatócitos via NF-κB/IκBα.
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