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Resumo 
Llimona, F. Coativador de transcrição gênica PGC-1 na pancreatite aguda. 

[Tese]. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2011. 92p. 

 

PGC-1 é uma família de coativadores de fatores de transcrição que 

controlam a expressão de diversos genes envolvidos na homeostase 

energética celular. As isoformas PGC-1α e β estão presente em tecidos com 

alto metabolismo oxidativo e são capazes de aumentar biogênese 

mitocondrial, β-oxidação de ácidos graxos e gliconeogênese em resposta à 

exposição ao frio, jejum e exercício. Inicialmente mostramos que macrófagos 

in vitro aumentaram a expressão de PGC-1α após 1h da exposição à 

zymosan. Com isso, hipotetizamos que PGC-1 poderia ter sua expressão 

aumentada em resposta a um insulto bacteriano. Para verificar nossa 

hipótese analisamos a expressão de PGC-1 em um modelo de pancreatite 

aguda (PA), caracterizada por uma forte resposta inflamatória estéril inicial, 

seguida, após poucos dias, por translocação bacteriana intestinal e infecção 

disseminada. PA foi induzida por infusão retrograda de taurocolato de sódio 

(2,5%). Também analisamos PGC-1 em um modelo de sepse por ligadura e 

perfuração cecal (CLP), cujo conteúdo intestinal é depositado no peritôneo, 

causando infecção grave local e disseminada. Animais tratados com 

Imipenem durante 48h após PA também foram analisados, bem como a 

interferência de PGC-1α ASO no processo de fagocitose. A expressão de 

PGC-1α e β foi medida por PCR quantitativo. PA foi confirmada pelo 

aumento da amilase sérica e a inflamação sistêmica ratificada por 

leucocitose. PGC1α aumentou no baço e nos leucócitos circulantes 48h 

após PA e no lavado peritoneal 24h após PA e CLP. No entanto, PGC1β 

diminuiu no baço 24h após PA. Tratamento com Imipenem diminuiu PGC-

1α. A diminuição de PGC-1α após transfecção com ASO levou à redução do 

processo de fagocitose. Assim, concluímos que ocorre aumento de PGC-1α 

na presença de bactérias e esse aumento está relacionado com fagocitose. 

 

Descritores:Pancreatite, Sepse, PGC-1, Translocação Bacteriana, fagocitose 



 
 

Summary 
Llimona, F. Transcriptional coactivator PGC-1 in acute pancreatitis. [Thesis]; 

“Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo”; 2011. 92p 

 

PGC1 is a family of transcriptional coactivators that controls the expression 

of several genes involved in cell energy homeostasis. PGC1 isoforms α and 

β are present in tissues with high oxidative metabolism and are able to 

enhance mitochondrial biogenesis, β-oxidation of fatty acids and 

gluconeogenesis in response to exposure to cold, fasting and exercise. Initial 

results showed macrophages in vitro present increased PGC-1α expression 

after 1h exposure to zymosan. Thus, we hypothesized that PGC-1 could be 

up-regulated in response to bacterial insult. We tested our hypothesis 

following PGC-1 expression in an acute pancreatitis (AP) model, 

characterized initially by a strong sterile inflammatory response, followed, few 

days later, by bacterial intestinal translocation and disseminated infection. AP 

was induced by retrograde infusion of sodium taurocholate (2.5%). We also 

analysed PGC-1 in a model of sepsis by cecal ligation and puncture (CLP), 

whose intestinal content is deposited in the peritoneum, causing a severe 

local and disseminated infection. Animals submitted to PA and treated with 

Imipenem for 48 hours were also analyzed, as well as the interference of 

PGC-1α ASO in phagocytosis process. PGC-1α and β expression were 

measured by quantitative PCR. AP was confirmed by increased blood 

amylase and the systemic inflammation was noted by leukocytosis after 48h. 

PGC1α was increased in spleen and circulating leukocytes 48h after AP and 

in peritoneal lavage 24h after AP and CLP. On the other hand, PGC1β was 

decreased in spleen 24h after AP induction. Imipenem treatment decreased 

PGC-1α. The decreased of PGC-1α after ASO transfection led to a reduction 

of phagocytosis process. Thus, we conclude there is a PGC-1α increase in 

bacterial presence and this increase is related to phagocytosis. 

 

Descriptors: Pancreatitis, Sepsis, PGC-1, Bacterial Translocation, 

Phagocytosis 
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1. Introdução 
 

1.1. Os coativadores de transcrição gênica PGC-1 α e β 

 

1.1.1. Fatores de transcrição e correguladores da transcrição gênica 

 Fatores de transcrição se ligam ao DNA em sequências específicas, 

levando à ativação ou repressão gênica. Porém, geralmente falta a eles 

atividade enzimática necessária para modificar a cromatina, desenrolar o 

DNA e recrutar a DNA polimerase II. Essas funções são exercidas pelos 

correguladores, complexos multiprotéicos formados no núcleo que podem 

ser recrutados por fatores de transcrição em resposta a sinais celulares 

(Spielman B.M.; Heinrich R., 2004).  

 Os correguladores podem ativar (coativadores) ou inibir 

(correpressores) a transcrição gênica. Coativadores são estimulados por 

uma grande variedade de vias de sinalização e contém a atividade 

enzimática necessária para a alteração na estrutura da cromatina de um 

estado quiescente para um estado que permite a transcrição ativa do gene 

(Spielman B.M., Heinrich R., 2004). Os mecanismos usados para modular a 

transcrição podem variar de acordo com coativadores transcricionais 

específicos, seus padrões de ligação a fatores de transcrição, e o meio de 

ácidos nucléicos no qual eles operam (Spielman B.M., Heinrich R., 2004). 

Por outro lado, correpressores tem um efeito oposto na estrutura da 

cromatina, fazendo-a inacessível para a ligação de fatores de transcrição ou 

resistindo à sua ação.  
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Alguns autores consideram coativadores primários aqueles que se 

ligam diretamente a fatores de transcrição e contém relevante atividade 

enzimática, enquanto coativadores secundários são aqueles que servem 

como plataformas para o recrutamento de outras proteínas que contém 

essas atividades enzimáticas. Entretanto, esta distinção rapidamente se 

torna confusa, pois algumas proteínas podem funcionar como coativadores 

primários de muitos fatores de transcrição e podem também ser usadas 

como ferramentas enzimáticas acessadas por coativadores secundários em 

outros contextos (Spielman B.M.; Heinrich R., 2004).  

O estudo de toda a maquinaria necessária para a transcrição tem 

importância direta para a fisiologia e fisiopatologia. Acreditava-se que a 

regulação da atividade gênica em nível transcricional ocorria através 

somente de mudanças na quantidade ou atividade de fatores de transcrição. 

No entanto, recentes estudos mostram que o controle fisiológico dos 

sistemas de regulação gênica não é unicamente proveniente dos fatores de 

transcrição (Spielman B.M.; Heinrich R., 2004), pois proteínas coativadoras 

podem participar na regulação de genes, não meramente como um 

mecanismo necessário da maquinaria transcricional, mas sendo um alvo 

primário de sinais fisiológicos e desenvolvimentais (Spielman B.M.; Heinrich 

R., 2004). 
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1.1.2. O Coativador PGC-1 

 

1.1.2.1. Estrutura  

A família dos coativadores PGC-1 (coativador 1 do PPARγ) emergiu 

com importante papel na integração de vias de sinalização no controle do 

metabolismo celular e sistêmico. 

O primeiro membro da família do PGC-1 foi identificado como uma 

proteína de interação com o PPARγ (receptores ativados da proliferação de 

peroxissomos) no tecido adiposo marrom e foi denominado de PGC-1α 

(Puigserver et al., 1998). Posteriormente foi identificado o PGC-1β como o 

homólogo mais próximo do PGC-1α, compartilhando extensas sequências 

idênticas (Kressler et al., 2002; Lin et al., 2002), agrupadas em diversos 

domínios distintos, incluindo um domínio de ativação N-terminal (40%), um 

domínio central regulatório (35%), e um domínio C-terminal de ligação ao 

RNA (48%). Outro membro da mesma família, o PRC (coativador 

relacionado com PGC) possui uma homologia mais limitada (Andersson U.;  

Scarpulla R.C., 2001), incluindo o domínio de ativação e o domínio de 

ligação ao RNA (fig. 1). 
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Todos os membros da família dos PGC-1 têm um potente domínio de 

ativação transcricional, mas ao contrário de muitos coativadores, apresenta-

se desprovido de atividade modificadora de histona. O efeito positivo do 

PGC-1 na transcrição parece ser mediado pela sua habilidade de recrutar 

outros coativadores que possuem atividade HAT (histona acetiltransferase) 

intrínseca (Puigserver et al., 1999). 

O complexo ativador transcricional recrutado pelo PGC-1 é capaz de 

deslocar proteínas repressoras, como histona deacetilase e SHPs 

(pequenos heterodímeros associados), em seus promotores alvos, levando 

ao aumento da transcrição gênica (Borgius et al., 2002; Guan et al., 2005). 

PGC-1α também tem um domínio auto-inibitório na sua região central 

e essa inibição é diminuída pela fosforilação da p38 MAPK (proteína kinase 

ativada por mitógeno) (Puigserver et al., 2001; Knutti et al., 2001). Assim, 

está claro que PGC-1α representa uma proteína coativadora secundária, 

servindo como uma grande plataforma de acesso a múltiplos grandes 

Figura 1: Homologia entre os membros da família PGC-1 (Lin et al. 2005) 
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complexos que podem modificar a cromatina. Entretanto, ainda não está 

claro se o complexo formado pelos membros da família dos PGC-1 com 

outros correguladores é o mesmo em todos os tecidos e contextos 

biológicos, ou se há componentes que são adicionados ou subtraídos em 

diferentes contextos biológicos. 

 

1.1.2.2. Expressão e Função 

Embora apresentem padrões de expressão tecidual distintos e 

algumas funções específicas, os membros da família do PGC-1 possuem em 

comum o fato de controlarem o metabolismo de carboidratos e gorduras em 

múltiplos órgãos. Estão sob controle dos coativadores PGC-1 diversos 

processos metabólicos, incluindo gliconeogênese hepática e metabolismo 

lipoprotéico, determinação da fibra muscular esquelética, controle do ritmo 

circadiano, angiogênese, assim como polarização de macrófagos (Lin J.D., 

2009). 

PGC-1β compartilha muitos dos seus genes alvos com PGC-1α em 

análise de ganho de função (Lin et al., 2003), no entanto, ele é incapaz de 

compensar completamente a perda de PGC-1α em uma transcrição normal 

desses genes. Os níveis de mRNA de PGC-1β permanecem inalterados em 

diversos tecidos de camundongos deficientes em PGC-1α. Essa perda de 

PGC-1α leva a um significante déficit funcional no metabolismo oxidativo em 

diversos tecidos e deixa os camundongos intolerantes ao exercício (Leone et 

al., 2005). 
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PGC-1α foi primeiramente descrito em tecido adiposo marrom onde, 

durante exposição ao frio, causava aumento da termogênese induzindo 

desacoplamento mitocondrial (Puigserver et al., 1998). Posteriormente, 

descreveu-se sua expressão também em células adiposas, onde atua como 

coativador de PPARγ, PPARα, receptor do hormônio tireoidiano e outros 

fatores que executam um amplo programa de termogênese que inclui 

biogênese mitocondrial e expressão de UCP1 (proteínas desacopladoras), 

um desacoplador biológico do sistema de fosforilação oxidativa mitocondrial. 

PGC-1α é também altamente expresso em músculo esquelético, com um 

aumento da concentração ocorrendo em muitas fibras oxidativas, chamadas 

tipo-1 (Spielman B.M., Heinrich R., 2004). 

Tanto PGC-1α como PGC-1β são altamente expressos no coração 

(Lin et al., 2002; Puigserver et al., 1998). Os níveis de mRNA de PGC-1α 

são altos no coração neonatal, durante a ativação da biogênese mitocondrial 

e a mudança metabólica de glicólise para oxidação em músculo cardíaco 

(Lehman et al., 2000). 

A expressão de PGC-1α e β é induzida no fígado no nascimento. 

Estudos em cultura de hepatócitos e in vivo demonstraram que PGC-1α é 

suficiente para ativar quase todos os aspectos de resposta hepática ao 

jejum, incluindo gliconeogênese, β-oxidação de ácido graxo, quetogênese e 

homeostase de ácido biliar. Isso é feito através da coativação de fatores de 

transcrição chave, como HNF4α (fator hepatocitário nuclear 4-alfa), PPARα, 

GR (receptor de glicocorticóide), FOXO1 (proteína forkhead box), FXR 

(receptor X farnesóide) e LXR (receptor X do fígado), e estimulando 
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diretamente a transcrição de seus promotores alvo (Oberkofler et al., 2003; 

Puigserver et al., 2003; Rhee et al., 2003; Shin et al., 2003; Yoon et al., 

2001; Zhang et al., 2004). PGC-1α está também elevado no fígado de 

pacientes com diabetes tipo-1 e tipo-2 (Lin et al., 2003; Yoon et al., 2001), 

onde é observado o aumento da gliconeogênese levando à piora do quadro 

clínico. 

PGC-1β também controla síntese hepática lipídica e produção de 

lipoproteína (Lin et al., 2005). Estudos recentes mostraram que PGC-1β é 

um regulador chave dessas vias em resposta à dieta com gorduras 

saturadas (Lin et al., 2005). A expressão de PGC-1β é altamente induzida no 

fígado pela dieta rica em gordura, provavelmente através da ação direta de 

ácidos graxos no hepatócito. PGC-1β se liga e tem função de coativar a 

família de fatores de transcrição SREBP (proteína de ligação ao elemento de 

resposta ao esterol) e LXR, acoplando a síntese de triglicérides e colesterol, 

transporte de lipoproteína e secreção de VLDL (lipoproteína de baixa 

densidade). Esses resultados sugerem que a atividade de PGC-1β na 

regulação do metabolismo hepático é fortemente influenciada pelo estado 

nutricional, talvez como um resultado de condições fisiológicas hormonais 

diferentes. 

Uma notável propriedade do PGC-1α é que sua alta expressão em 

culturas de mioblastos induz biogênese mitocondrial (Wu et al., 1999). 

Assim, para induzir mRNA de subunidades respiratórias, PGC-1α aumenta 

os níveis de proteínas COX (citocromo C oxidase) IV e citocromo c como 

também o nível de estabilidade do mtDNA (DNA mitocondrial). PGC-1α pode 
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também aumentar a expressão de genes da via de oxidação de ácidos 

graxos mitocondriais (Vega R.B., Huss J.M., Kelly D.P., 2000). NRF-1 (fator 

respiratório nuclear) e 2 são alvos do PGC-1α (Wu et al., 1999) e são 

capazes de estimular  a expressão do Tfam (fator de transcrição mitocondrial 

A), uma proteína da matriz mitocondrial essencial para a replicação e 

transcrição do DNA mitocondrial (Clayton D.A., 1991; Parisi M.A., Clayton 

D.A., 1991; Vibasius J.V., Scarpulla R.C., 1994). É interessante que tanto 

NRF-1 como PGC-1 estão entre um pequeno número de genes induzidos no 

fígado de ratos hipotiroideos, sugerindo que o hormônio da tireóide tem um 

efeito na mitocôndria que pode ser mediado através desses fatores (Weitzel 

J.M., Radtke C., Setz H.J., 2001).  

Recentes estudos em camundongos deficientes de PGC-1α 

revelaram que embora esse coativador seja dispensável para a biogênese 

mitocondrial em si, ele é absolutamente requerido para a expressão normal 

de um grande número de genes mitocondriais (Leone et al., 2005; Lin et al., 

2004). 

Os estímulos simultâneos por PGC-1α e β dos genes mitocondriais 

codificados pelos dois genomas levam ao aumento da capacidade 

enzimática da β-oxidação de ácidos graxos, ciclo de Krebs e fosforilação 

oxidativa (OXPHOS) (St-Pierre et al., 2003; Wu et al., 1999). Esses dois 

coativadores estimulam a biogênese mitocondrial com diferentes 

características metabólicas, refletindo o fato que eles coincidem na 

regulação da expressão, mas em distintos conjuntos de genes mitocondriais. 

A modulação relativa da atividade de PGC-1α e β dentro da célula leva a um 
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fino ajuste da função mitocondrial em resposta a necessidades metabólicas 

específicas (Lin J. et al., 2005). 

PGC-1α estimula biogênese mitocondrial em miotubos C2C12, que 

resulta no aumento da massa e respiração mitocondrial (Wu et al., 1999). 

Como PGC-1α, PGC-1β também ativa biogênese mitocondrial, no entanto, 

PGC-1β está relacionado com um maior aumento da fração respiratória (St-

Pierre et al., 2003).  

PGC-1α e β estimulam a expressão de UCP2 e UCP3 (Puigserver et 

al., 2001; St-Pierre et al., 2003; Wu et al., 1999), que dissipam o gradiente 

de prótons e diminuem o potencial de membrana mitocondrial, um processo 

em que acredita-se reduzir altamente a produção de ROS (espécies reativas 

de oxigênio) pelas mitocôndrias (Miwa S., Brand M.D., 2003). 

 Em resumo, podemos afirmar que os coativadores PGC-1 exercem 

função crucial no controle da função mitocondrial e sua expressão está 

ligada a uma adequada homeostase do metabolismo energético celular. Não 

é de se estranhar, portanto, que distúrbios de sua função e/ou expressão 

possam estar relacionados à gênese de diversas doenças. 

 

1.1.3. Controle da expressão de PGC-1 

PGC-1α está expresso em diversos tecidos, especialmente aqueles 

com alto metabolismo oxidativo, como coração, músculo esquelético, rim, 

tecido adiposo marrom, cérebro e fígado. Essas proteínas são altamente 

induzíveis, tipicamente quando há uma necessidade fisiológica para um 
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aumento no metabolismo oxidativo em um dado tecido (Spielman 

B.M., Heinrich R., 2004).  

Alguns hormônios também possuem efeitos na expressão desses 

coativadores. O glucagon aumenta a expressão de PGC-1α hepática 

durante o jejum, enquanto a insulina inibe sua expressão e atividade (Herzig 

et al., 2001; Yoon et al., 2001; Daitoku et al., 2003; Puigserver et al., 2003; Li 

et al., 2007). Os níveis hepáticos de PGC-1α são inversamente 

correlacionados com a resistência à insulina em humanos (Croce et al., 

2007). Em fígado de diabéticos a expressão de PGC-1α apresenta-se 

aumentada (Yoon et al., 2001). Além disso, a indução do PGC-1α no fígado 

pode ser devido a agentes que aumentam cAMP, especialmente glucagon e 

catecolaminas, e por glicocorticóides (Yoon et al., 2001). Esses são 

clássicos hormônios que induzem a gliconeogênese.  

No músculo esquelético o coativador PGC-1 é modulado em diversas 

situações. Em músculo de humanos com resistênia à insulina a expressão 

de PGC-1α apresenta-se reduzida (Patti et al., 2003). A expressão de PGC-

1α é aumentada pela contração muscular e está envolvida em muitas 

adaptações metabólicas (Geng et al., 2010; Lira et al., 2010). O exercício 

agudo induz aumento da expressão de PGC-1α e PRC (Baar et al., 2002; 

Pilegaard et al., 2003; Russell et al., 2005; Terada et al., 2002) e em 

treinamento de resistência ocorre aumento da expressão de PGC-1α (Goto 

et al., 2000; Kuhl et al., 2006; Russell et al., 2003) e diminuição da 

expressão de PGC-1β (Mortensen et al., 2006). A falta de atividade física ou 
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a denervação diminui a expressão de PGC-1α (Timmons et al., 2006; Koves 

et al., 2005). 

Ainda em músculo esquelético o NO induz biogênese mitocondrial e 

aumenta a expressão de PGC-1α (Nisoli et al., 2003, 2004, 2005) através de 

sinalização dependente de AMPK (Lira et al., 2010). 

PGC-1 também apresenta alterações de acordo com a dieta. A 

ingestão de lipides reduz a expressão de PGC-1α (Richardson et al., 2005). 

Alimentação rica em gordura, durante 3 dias, em humanos saudáveis 

também resulta em diminuição da expressão de PGC-1α e de genes 

mitocondriais em músculo esquelético (Sparks et al., 2005). Dieta rica em 

palmitato e estearato, ácidos graxos saturados de cadeia longa, diminuem a 

expressão de mRNA de PGC-1α e PGC-1β. Esses efeitos parecem ser 

mediados em nível transcricional pela ativação da via p38 MAPK (Crunkhorn 

et al., 2007). 

No caso de animais que hibernam e necessitam de alterações no 

metabolismo energético, PGC-1 é modulado em diferentes tecidos. Os níveis 

de PGC-1α apresentam-se aumentados durante o período de hibernação de 

morcegos em tecido adiposo marrom, rim, fígado, tecido adiposo branco, 

músculo esquelético e reduzidos no cérebro (Eddy e Storey, 2003). 

Embora a expressão de PGC-1β não seja regulada pela exposição ao 

frio, seu nível de mRNA é aumentado durante a diferenciação em cultura de 

adipócitos marrom e branco (Kamei et al., 2003; Lin et al., 2002).  

Estudos recentes indicam que PGC-1β é um alvo da sinalização de 

citocinas e é induzido em resposta ao interferon e a IL-4 (Sonoda et al., 
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2007; Vats et al., 2006). Em macrófagos, PGC-1β ativa a via alternativa que 

capacita os macrófagos a adquirirem propriedades anti-inflamatórias (Vats et 

al., 2006). Essa especificação funcional do fenótipo dos macrófagos é 

acompanhada pela estimulação do programa metabólico oxidativo. PGC-1β 

também coopera com os receptores de estrógeno (ERR)α e regula genes 

que são críticos para a remoção do patógeno (Sonoda et al., 2007). 

Fica claro, pelo exposto acima, que a expressão dos coativadores 

PGC-1 está relacionada a aumento da necessidade energética, como no 

caso do exercício, ou a adaptações fisiológicas do metabolismo, como no 

caso da resposta a dietas ricas em gordura. É interessante, também, o 

controle da expressão do PGC-1 em células do sistem imune, sugerindo que 

esses coativadores possam ser importantes durante o processo inflamatório.  

 

1.1.4. O efeito do coativador PGC-1 na resposta inflamatória 

Através do estudo de animais geneticamente modificados pudemos 

aprender muito sobre o papel dos coativadores PGC-1 no controle da 

resposta inflamatória. A perda específica de PGC-1α no músculo causa a 

indução transcricional, nesse órgão, de muitos genes que podem ser parte 

de inflamação sistêmica ou local como IL-6, TNFα (fator de necrose 

tumoral), SOCS1 (supressora de sinalização de citocinas), SOCS3 e CD38 

(conjunto de diferenciação) (Handschin C., Chin S., et al., 2007; Handschin 

C., Choi C.S., et al., 2007). Camundongos heterozigotos para PGC-1α 

mostraram menor, mas significante, elevação da expressão de muitos 

desses mesmos genes pró-inflamatórios. 
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Células primárias musculares com uma ablação genética de PGC-1α 

exibem maior nível de mRNA de TNFα e de IL-6 que miotubos de animais 

selvagens e uma concentração elevada de proteína IL-6 foi observada em 

meio de cultura de células knockout para PGC-1α comparada com células 

controles (Handschin C., Choi C.S., et al., 2007).  

Em conjunto, esses dados sugerem uma função importante dos PGC-

1 na resposta inflamatória fisiológica. 

Macrófagos são as principais células fagocíticas do sistema imune, e 

tem um papel chave durante a defesa à infecção bacteriana. Na infecção, 

macrófagos ingerem patógenos bacterianos através de fagocitose. 

Fagossomos englobam patógenos e sofrem maturação para fago-

lisossomos onde os patógenos são destruídos. 

A atividade anti-bacteriana dos macrófagos é ativada por INF-γ 

(interferon-γ) (Nathan et al., 1983), uma citocina pró-inflamatória que exerce 

seu efeito através da ativação da via JAK (quinase Janus)/STAT-1 (sinal 

tradutor e ativador de transcrição) (Darnell et al., 1994) e da indução 

transcricional de genes anti-bacterianos incluindo iNOS (óxido nítrico 

sintase) (MacMicking et al., 1995) e proteína LRG-47 ligante-GTP (immunity-

related GTPase Irgm-1) (MacMicking et al., 2003; Gutierrez et al., 2004). 

Além disso, INF-γ altera a expressão de inúmeros genes, aumentando em 

10% o transcriptoma de macrófagos (Ehrt et al., 2001). A expressão de 

PGC-1β foi detectada em macrófagos e foi mais induzida por IFN-γ e IL-4, 

mas não por outras seis citocinas estudadas (IL-1β, IL-6, IL-10, IL-13, TNFα 

e M-CSF) (Sonoda et al., 2007). 
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Durante a resposta inflamatória e, especificamente, no processo de 

fagocitose, ocorre aumento do consumo de oxigênio, tanto pelas 

mitocôndrias quanto pelo sistema NADPH oxidase (Nox2), a enzima 

responsável pela geração de superóxido com objetivo bactericida (Babior, 

2004). 

Micróbios são eliminados após o processo de fagocitose que induz 

ativação da enzima oxidase, associada à membrana, o que leva a uma 

explosão respiratória e resulta na geração de anion superóxido (Johnston 

R.B.Jr., 1981). Devido à fagocitose não ser necessariamente acompanhada 

pela explosão respiratória (Loike et al., 1979), a energia adicional requerida 

para essa função aparentemente deriva da glicólise. Embora o metabolismo 

glicolítico tenha a capacidade de aumentar drasticamente o suplemento de 

ATP, essa via é insuficiente para promover as necessidades das células 

ativadas, levando à diminuição da proliferação e à morte celular (Garedew 

A.; Moncada S., 2008). 

 Como descrito acima, os dados sobre o papel dos PGC-1 na 

inflamação ainda são escassos e o nosso conhecimento sobre sua função e 

o controle de sua expressão nas céluas do sistema imunológico ainda é 

incompleto. 
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1.2. Pancreatite Aguda 

 

1.2.1. Pancreatite Aguda 

Pancreatite aguda é um processo inflamatório devido a danos nas 

células acinares, caracterizado clinicamente por forte dor abdominal, 

náuseas, vômitos e um aumento das enzimas pancreáticas no sangue. 

Migração de cálculo biliar dentro do ducto biliar e excesso do 

consumo de álcool são as principais causas da doença nos países 

ocidentais (Cartmell M.T., Kingsnorth A.N., 2000). Em uma menor 

porcentagem, a pancreatite pode ser induzida por hipercalcemia, 

hiperlipidemia, drogas, agentes infecciosos ou mesmo procedimentos 

cirúrgicos como colangiopancreatografia (Sakorafa G.H., Tsiotou A.G., 

2000). Outros casos muito menos comuns, que também contribuem para a 

pancreatite aguda, incluem veneno de uma variedade de escorpiões ou 

pancreatite induzida por trauma. 

Na maioria dos pacientes, a pancreatite é leve e responde a cuidados 

médicos básicos, requerendo simplesmente o restabelecimento de fluído 

intravenoso e tratamento com analgésicos (Dervenis et al., 1999). 

Porém, a pancreatite aguda é uma condição que ainda está associada 

com morbidade e mortalidade substancial em sua forma severa, alcançando 

15 a 40% (Rau et al., 1995; Neoptolemos et al., 1998; Raraty et al., 2004). 

Morte durante episódios de pancreatite pode ocorrer em dois picos. O 

primeiro pico ocorre precocemente, dentro da primeira semana após o início 

da doença, e está relacionada ao desenvolvimento da sindrome de 

disfunção de múltiplos órgãos (MODS). Pacientes com um quadro grave que 
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sobrevivem além desse período podem desenvolver necrose peri-

pancreática seguida por quadros infecciosos, pancreáticos ou sistêmicos, 

levando à sepse grave e, novamente, sindrome de disfunção de múltiplos 

órgãos (MODS). (Beger et al., 1997). 

Mortalidade durante os estágios precoces responde por 

aproximadamente 50% do total de mortalidade, o restante estando 

associado a complicações tardias, como a sepse (Johnson et al., 2001; Uhl 

et al., 1999; Mutinga et al., 2000; Mckay et al., 1999). 

Diversos fatores contribuem para MODS, entre eles citocinas 

(Rinderknecht H., 1994), ROS (Klar et al., 1990), PL-A2, elastases (Tsuji et 

al., 1994) e fluxo de cálcio (Sanfey et al., 1995). Em pancreatite aguda 

grave, o desenvolvimento de MODS é um resultado de anormalidades 

hemodinâmicas possivelmente secundárias a ativação de cininas e outros 

peptídeos vasoativos (Visconti et al., 1995). 

 Na pancreatite aguda são liberadas uma variedade de citocinas 

inflamatórias incluindo IL-1, IL-6, IL-8, PAF (fator ativador de plaquetas) e 

TNF (Pooran et al., 2003). Aparentemente, as citocinas pró-inflamatórias têm 

um papel importante na patogênese da pancreatite aguda e suas 

complicações sistêmicas (Kusske et al., 1996). A presença de altas 

concentrações de CRP (proteína C reativa) e SAA (amilóide A no soro) 

sugerem seu importante papel na patogênese da pancreatite aguda (Mayer 

et al., 2002). MMP-9 pode alterar a permeabilidade da membrana basal na 

barreira endotelial vascular (Johnatty et al., 1997; Wright K.M., Friedland 

J.L., 2004). A barreira endotelial prejudicada em diversos órgãos incluindo o 
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pâncreas, pulmão, rins e intestino está associada com um aumento da 

permeabilidade e consequente passagem de constituintes do sangue para 

diversos tecidos (Stephens et al., 1988; Murakami et al., 1995; Wang et al., 

1995). 

 

1.2.2. Translocação Bacteriana durante a Pancreatite Aguda 

Pancreatite aguda apresenta, inicialmente, uma agressão não 

bacteriana, que induz o desenvolvimento de disfunção orgânica extra-

pancreática incluindo dano agudo no pulmão, disfunção no fígado, falência 

renal, colapso circulatório e disfunção geral da barreira endotelial (Stenberg 

W., Tenner S., 1994; Zhao et al., 2005; Anderson R., Wang X.D., 2005), 

devido aos mecanismos explicitados nos parágrafos anteriores. 

Mais tardiamente, a pancreatite aguda pode promover translocação 

bacteriana através de diversos fatores incluindo mobilidade intestinal 

alterada, imunossupressão, crescimento bacteriano e barreira mucosa 

prejudicada. Podem ocorrer, então, contaminação pancreática, complicações 

sépticas e consequente aumento de mortalidade tardia (Devernis et al., 

2003).  

Mediadores inflamatórios podem também afetar a microcirculação 

intestinal causando dano na microvilosidade. Isso permite translocação de 

endotoxinas e bactérias para dentro da circulação e aumenta o risco de 

infecção pancreática (Swank GM, Deitch E.A., 1996; Ammori B.J., 2003). 

Estudos em ratos, onde foi induzida pancreatite aguda com 

taurocolato de sódio (2,5%), mostraram que esses animais apresentaram 
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translocação bacteriana para linfonodos precocemente, atingindo 60% após 

6 horas da indução da pancreatite aguda, alcançando um pico máximo de 

90% com 24 horas, mantendo-se em 70% com 48 horas, e decaindo para 

40% em 96 horas (Souza et al., 1996). Os níveis de translocação bacteriana 

para o pâncreas apresentaram-se proporcionais aos dos linfonodos, 

indicando uma relação direta de contaminação entre esses dois tecidos 

(Souza et al., 1996). 

 

1.2.3. Pancreatite Aguda e MODS 

Os pulmões são os primeiros órgãos acometidos na disfunção de 

múltiplos órgãos induzida pela pancreatite aguda. Dano pulmonar é 

caracterizado pelo aumento da permeabilidade da barreira endotelial, 

ativação de macrófagos, liberação de mediadores, e ativação e seqüestro de 

neutrófilos dentro do compartimento intersticial alveolar (Ashbaugh et al., 

1967). 

Os pulmões se tornam edemaciados, com hemorragias e congestão 

vascular, levando ao colapso das vias aéreas menores, com diminuição da 

complacência e falência da função de troca gasosa. Em conjunto, esses 

mecanismos levam o paciente a uma progressiva falência respiratória que 

pode ser fatal (Ashbaugh et al., 1967).  

Além dos pulmões, pacientes com pancreatite aguda também podem 

apresentar lesões na função renal e hepática (Bhatia et al., 2000). Mudanças 

na estrutura histológica do fígado e aumento nos níveis de transaminase 

foram notadas durante estágios precoces da pancreatite biliar (Isogai et al., 
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1995). Animais submetidos a pancreatites agudas ou crônicas experimentais 

mostraram também focos dispersos de necrose, degeneração de 

hepatócitos e aumento das células de Kupffer. 

Quase todas as enzimas pancreáticas e mediadores liberados do 

pâncreas inflamado para as vias sanguíneas podem passar através do 

fígado antes de sua diluição na circulação sistêmica. O fígado pode ter um 

ativo papel no desenvolvimento da injúria pulmonar secundária à pancreatite 

aguda (Folch-Puy, 2007). 

Em um modelo experimental de pancreatite induzido por 5% de 

taurocolato de sódio em ratos o processo inflamatório no pulmão foi 

claramente prevenido quando uma derivação porto-cava foi realizada antes 

da indução da pancreatite.  Esse fato aponta o papel chave do fígado nos 

processos inflamatórios no pulmão após a pancreatite aguda. Isso pode 

surgir do fato que a quantidade de citocinas liberadas do fígado representa 

por volta de 50% da quantidade total de citocinas no corpo (Saad B et al., 

1995). É possível que esses mediadores produzidos pelo fígado possam 

funcionar como mensageiros, levando ao desenvolvimento de danos em 

órgãos distantes. 

Muitas das manifestações sistêmicas reportadas na pancreatite aguda 

assemelham-se com aquelas vistas na sepse grave (Wilson et al., 1998). 

Esse fato levanta uma dúvida sobre a questão da resposta de citocinas que 

acompanha a pancreatite aguda ser um resultado primário da ativação de 

citocinas pela inflamação pancreática ou um produto secundário da 

produção de endotoxinas. 
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Na verdade, diversos trabalhos mostraram que a produção de TNF-α 

nos estágios precoces da pancreatite aguda também ocorre em animais 

livres de endotoxinas, indicando que a síndrome inflamatória no curso 

precoce da doença não é séptica (Grewal et al., 1994; Hughes et al., 1995; 

Eubanks et al., 1998).  

Além disso, ocorrem na pancreatite aguda outros fenômenos que  

contribuem para os efeitos deletérios sistêmicos, como a ativação do 

sistema complemento (Whicher et al., 1982), a liberação de enzimas 

proteolíticas para a corrente sanguínea (Nakae et al., 1995) e a geração de 

radicais livres de oxigênio (Folch et al., 1998) 

Observa-se, também, um desarranjo continuo no metabolismo 

energético do fígado. Ocorre inicialmente um aumento da fosforilação 

oxidativa mitocondrial nas primeiras 12 a 24h, seguido por uma disfunção 

das mitocôndrias, o que acarreta a diminuição na produção de ATP (Migita 

et al., 2004). 

O segundo estágio que ocorre durante a evolução da pancreatite 

aguda é claramente caracterizado por translocação bacteriana intestinal que, 

nesse caso, está associada com complicações sépticas (Ogawa M., 1998). 

As definições correntes de resposta inflamatória sistêmica (SIRS), 

sepse, sepse grave e choque séptico (Physicians 1992) parecem simplistas 

ao serem aplicadas a uma síndrome tão complexa.  

Na resposta do hospedeiro à infecção ocorrem inicialmente 

reconhecimento e resposta inicial aos produtos bacterianos, seguido de 

amplificação da resposta inicial e controle da resposta imune. 
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Produtos bacterianos, os chamados padrões moleculares associados 

a patógenos (PAMPs), são reconhecidos pelo sistema imune inato (Janeway 

and Medzhitov 2002). A evolução nos dotou de receptores capazes de 

reconhecer esses padrões (os receptores de reconhecimento de padrões – 

PRRs), o que possibilitou a persistência de nossa espécie.  

Os protótipos dos PRRs são os receptores toll-like (TLRs). Hoje são 

conhecidos 10 membros dessa família (Janeway and Medzhitov 2002), todos 

eles capazes de desencadear a cascata de sinalização que resulta na 

ativação da resposta imune inata, secreção de citocinas e ativação celular 

(Lien et al. 2000; Medzhitov and Janeway 2000; Lien and Ingalls 2002).  

Seguido à interação inicial entre o micróbio e o hospedeiro, há uma 

ativação da resposta imune inata, a qual tem por objetivo coordenar a 

defesa, envolvendo tanto a imunidade humoral quanto a celular. Nesse 

cenário, as células mononucleares têm um papel fundamental, liberando não 

só as citocinas pró-inflamatórias IL-1β, TNF-α e IL-6, mas também uma série 

de outras citocinas (IL-12 IL15, IL-18) e outras moléculas de baixo peso 

(Cohen 2002). 

A profunda resposta pró-inflamatória que ocorre na sepse é 

balanceada por uma série de moléculas contra-regulatórias, na tentativa de 

resgatar o equilíbrio imunológico. Essa resposta moduladora envolve 

antagonistas como os receptores solúveis de TNF e IL-1, inativadores da 

cascata de complemento e citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10.  

Alterações metabólicas e enzimáticas também agem coordenadas nessa 

fase, com aumento da produção de cortisol, aumento de liberação de 
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catecolaminas, ativação endotelial e liberação de prostanóides (Cohen 

2002). Outro fator importante no controle da resposta inflamatória nessa fase 

é a apoptose de linfócitos que ocorre com maior intensidade na sepse que 

em pacientes críticos não sépticos (Hotchkiss et al. 1999).  

Esse processo e suas conseqüências funcionais são vistas como 

parte de um estado mais amplo de imunodepressão no paciente séptico, 

caracterizado por hiporresponsividade de células T e energia (Oberholzer et 

al. 2001). Baseado nesses achados, alguns pesquisadores vêem a sepse 

como um estado no qual a resposta imune está severamente comprometida 

e incapaz de erradicar o patógeno invasor (Hotchkiss and Karl 2003). 

As complicações sépticas que ocorrem na pancreatite aguda agravam 

o quadro da doença, levando ao aumento da mortalidade nos pacientes 

acometidos. A comprovação precoce de sepse em pacientes com pancreaite 

aguda é importante para o seu manuseio, utilização racional dos recursos e 

predição de evolução e prognóstico. 
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Hipótese 

__________ 



25 
 

2. Hipótese 

 De acordo com os dados da literatura, o PGC-1 é crucial em situações 

onde ocorre aumento da demanda energética. Durante a resposta imune a 

bactérias, principalmente durante a fagocitose, é demonstrado um aumento 

do consumo de oxigênio, não só pela NADPH oxidase que gera superóxido, 

mas também pelas mitocôndrias. 

 Resultados iniciais de nosso laboratório mostram que macrófagos 

peritoneais de ratos em cultura, quando expostos ao zymosan, um complexo 

de proteínas derivadas da parede de células de leveduras que induz a 

fagocitose, apresentaram um aumento da expressão de PGC-1α após 1 

hora. Esse aumento não foi observado quando os macrófagos peritoneais 

foram expostos ao LPS, lipopolissacarides de paredes de bactérias que 

promovem estímulos inflamatórios porém não incitam a fagocitose. 

Assim, formulamos a hipótese de que o PGC-1 poderia aumentar em 

resposta a um insulto bacteriano, mas não em resposta a um processo 

inflamatório não infeccioso. 

Para tentar provar a veracidade de nossa hipótese, comparamos o 

padrão de expressão de PGC1 (α e β) entre um modelo experimental de PA 

(pancreatite aguda) e um modelo de peritonite e sepse por CLP (ligadura e 

perfuração cecal). 

A PA é uma doença inflamatória aguda onde não ocorre infecção nos 

momentos iniciais do quadro e ocorre translocação bacteriana intestinal em 

estágios avançados. Já na CLP, o conteúdo intestinal é depositado no 

peritôneo, causando uma infecção grave local e disseminada. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral: 

Determinar se ocorre modulação da expressão do coativador PGC-1, 

em suas isoformas α e β, durante a pancreatite aguda nos estágios iniciais 

(processo inflamatório asséptico) e nos estágios avançados (presença de 

translocação bacteriana), e durante a sepse induzida por CLP (presença de 

infecção grave).  

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

3.2.1. Avaliar a expressão de PGC-1 α em macrófagos peritoneais expostos 

ao Zymosan e ao LPS em cultura primária. 

Estratégia: Células do lavado peritoneal de ratos foram coletadas, cultivadas 

em meio de cultura para exposição às substâncias (Zymosan e LPS) e 

posterior análise da expressão gênica de PGC-1α. 

 

3.2.2. Verificar o envolvimento de PGC-1α no processo de fagocitose 

utilizando oligonucleotídeo antisense (PGC-1α ASO). 

Estratégia: A expressão de PGC-1α foi reduzida através da transfecção em 

macrófagos peritoneias de ratos em cultura com PGC-1α ASO e, em 

seguida, realizou-se ensaio de fagocitose. 
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3.2.3. Estabelecer o modelo de pancreatite aguda em ratos. 

Estratégia: Ratos foram submetidos à cateterização do ducto de Wirsung e 

infusão de ácido taurocólico, causando pancreatite aguda. 

 

3.2.4. Estabelecer o modelo de peritonite e sepse por ligadura e perfuração 

cecal (CLP) em ratos. 

Estratégia: Ratos foram submetidos à ligadura e perfuração cecal, de 

maneira que desenvolveram peritonite e sepse. 

 

3.2.5. Estabelecer curvas de mortalidade de maneira a comparar a 

gravidade da pancreatite com a sepse por CLP. 

Estratégia: Os modelos de pancreatite e sepse por CLP foram estabelecidos 

de maneira que apresentaram mortalidade semelhante, aproximadamente 

30% após 24 horas. 

 

3.2.6. Avaliar a modulação da expressão de PGC-1 (α e β) após pancreatite 

aguda em diferentes momentos e após sepse por CLP. 

Estratégia: Após os modelos estabelecidos, foi avaliada a expressão de 

PGC-1 (α e β) nos seguintes tecidos: fígado, pulmão, baço e linfonodo, além 

de leucócitos circulantes e lavado peritoneal. A avaliação foir realizada 2, 24 

e 48 horas após a indução de pancreatite aguda. Após 24 horas da indução 

de sepse por CLP foi medida a expressão de PGC-1α nos macrófagos 

peritoneais e nos leucócitos circulantes. 
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3.2.7. Avaliar se a modulação da expressão de PGC-1α se mantém nos 

animais submetidos à pancreatite aguda após administração de antibiótico. 

Estratégia: A expressão de PGC-1α foi medida após 48 horas da indução de 

pancreatite aguda nos animais, tratados com antibiótico imipenem. 
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4. Métodos 

 

4.1. Local  

Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Investigação Médica da Disciplina de Emergências Clínicas (LIM-51) da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

 

4.2. Animais 

Ratos Wistas, machos, de 280g a 350g foram obtidos do Centro de 

Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 

mantidos em gaiolas no Biotério de Experimentação da Disciplina de 

Reumatologia – Departamento de Clínica Médica, em água e ração “ad 

libidum” e em temperatura ambiente controlada entre 22ºC ± 2ºC.  

Os animais foram anestesiados com injeção intra - peritoneal (i.p.) de 

Ketamina (Parke-Davis, São Paulo, Brasil) - 10mg/kg de peso do animal  e 

Rompum (Bayer healthCare, São Paulo, Brasil) - 8mg/kg de peso do animal 

antes de todos os procedimentos cirúrgicos. 

 

4.3. Cultura Primária de Células do Lavado Peritoneal 

 Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical. Foi feita 

laparotomia e perfundiu-se o peritônio com 40ml de meio de cultura RPMI 

(Cultilab, Campinas, SP). O lavado foi retirado com uma pipeta Pasteur e 

centrifugado a 1200 rpm por 10 minutos. Descartou-se o sobrenadante, as 

células foram ressuspendidas em tampão de lise (10mM de Tris;  5mM de 
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MgCl2; 10mM de NaCl) e novamente centrifugadas a 3000 rpm por 2 

minutos.  

O sobrenadante foi novamente descartado e as células foram 

ressuspendidas em 1ml de PBS (tampão fosfato-salino) (NaCl – 8 g/l; KCl – 

0.20 g/l; Na2HPO4 – 1.44 g/l; KH2PO4 – 0.24 g/l; pH – 7.4) . As células foram 

plaqueadas na concentração de 4x106/ml com meio RPMI contendo 10% de 

SFB (soro fetal bovino) (Invitrogen by Life technologies, USA). 

As células foram mantidas em cultura (37ºC com 5% de CO2 e 95% 

de ar atmosférico) por 1 hora e 30 minutos para adesão dos macrófagos. Em 

seguida, lavou-se as placas com PBS para remoção das células não 

aderidas. 

 

4.4. Tratamento das células com LPS 

 Após a adesão, os macrófagos peritoneais foram tratados com 1µg/ml 

LPS por 1h. Após esse período, retirou-se o sobrenadante, as placas foram 

lavadas com PBS e adicionou-se 1ml de TRIzol® (Invitrogen Life Science, 

USA) para a remoção das células aderidas. 

As amostras foram armazenadas em freezer -80ºC para posterior 

análise da expressão de PGC-1α por PCR em tempo real. 

 

4.5. Ensaio de Fagocitose 

 O ensaio de fagocitose foi realizado com a cultura primária de células 

do lavado peritoneal, como descrito no item 4.3. 
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As células foram cultivadas em placas contendo lamínulas 

previamente limpas na concentração de 4 x 106 células por poço. A 

suspensão de zymosan teve sua concentração ajustada para 4 x 107 

partículas/mL em meio RPMI (Cultilab, Campinas, SP) contendo 10% de 

SFB (Invitrogen by Life technologies, USA), sem antibióticos. Um mL dessa 

suspensão foi adicionado a cada poço contendo as células previamente 

aderidas e lavadas com PBS. As placas foram mantidas a 37oC por 1 hora. 

Após a incubação as lamínulas foram fixadas e coradas com May-Grunwald-

Giemsa, modificado por Rosenfeld para determinação do índice de 

fagocitose (Herscowitz et al., 1981). A leitura foi feita em microscópio óptico, 

com aumento de 400 vezes. A taxa de fagocitose foi obtida em percentual, 

através da contagem de macrófagos que fagocitaram o zymosan, em um 

total de 200 células. 

Para a determinação da expressão de PGC-1 nestas células, foi 

realizado o mesmo tratamento. No entanto, após a incubação o 

sobrenadante foi retirado, as placas foram lavadas com PBS e adicionou-se 

1ml de TRIzol® (Invitrogen Life Science, USA) para a remoção das células 

aderidas. 

As amostras foram armazenadas em freezer -80ºC para posterior 

análise da expressão de PGC-1α por PCR em tempo real. 

 

 4.6. Pancreatite Aguda   

Após anestesia, foi feita laparotomia e a alça do duodeno foi exposta 

para a visualização do ducto pancreático. Com agulha, perfurou-se o 
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pâncreas 5mm abaixo da papila do ducto pancreático e uma cânula de 

polietileno PE-50 (Intracath, Becton-Dickson, USA) foi introduzida por essa 

perfuração até entrar no ducto pancreático. Esse ducto foi preso por um 

clamp na porção superior do pâncreas e injetou-se, através da cânula, 

0,1ml/100g de peso do animal de ácido taurocólico (Sigma Chemical 

CompanyTM, St. Louis, USA) a 2,5%. Após a injeção do ácido, o clamp foi 

retirado e o animal foi suturado. 

 Nos períodos de 2, 24 e 48h após a indução de pancreatite aguda, os 

animais foram sacrificados com doses letais de Ketamina e Rompum nas 

proporções acima descritas e coletou-se amostras de fígado, pulmão, lavado 

peritoneal, baço, linfonodo e sangue. As amostras foram armazenadas em 

freezer -80ºC para posterior análise. 

 Outro grupo de animais foi submetido à cirurgia sem que houvesse a 

cateterização do ducto pancreático e injeção do ácido taurocólico, sendo 

suturados após a laparatomia e sacrificados nos mesmos períodos acima 

citados. Esses animais, denominados sham, foram utilizados como controles 

do estudo. 

O número de animais utilizados em cada grupo do experimento foi no 

máximo n = 10, diferindo em alguns experimentos. Os animais foram 

randomizados em grupos de acordo com a tabela a seguir (tabela 1): 
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Tabela 1. Grupos de animais utilizados no experimento, indicando as abreviações 

utilizadas e seus respectivos significados. 

S2h Animal sham sacrificado após 2h. 

P2h Animal submetido à PA e sacrificado após 2h. 

S24h Animal sham sacrificado após 24h. 

P24h Animal submetido à PA e sacrificado após 24h. 

S48h Animal sham sacrificado após 48h. 

P48h Animal submetido à PA e sacrificado após 48h. 

 

4.7. Tratamento com Antibiótico 

 Os animais foram submetidos à pancreatite aguda conforme 

procedimento descrito no item 4.6. Trinta minutos após a cirurgia, iniciou-se 

o tratamento dos animais com o antibiótico Imipinem/Cilastatina (ABL – 

Antibióticos do Brasil) 100mg/kg, administrados a cada 12 horas, por via 

subcutânea. 

 Os animais foram sacrificados 48 horas após a indução da pancreatite 

aguda e coletou-se 10ml de sangue. As amostras foram armazenadas em 

freezer -80ºC para posterior análise. 

 

4.8. Peritonite e sepse por ligadura e perfuração cecal 

Após anestesia, foi feita laparotomia e o ceco foi amarrado a 2,0 cm 

do término, com fio de algodão. Foram realizados 3 furos na porção 

amarrada do ceco, com agulha 30X10 mm 19G.  
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 Após 24h os animais foram sacrificados com doses letais de Ketamina 

e Rompum nas proporções acima descritas e coletou-se amostras de lavado 

peritoneal e sangue. As amostras foram armazenadas em freezer -80ºC para 

posterior análise. 

 

4.9. Curvas de mortalidade 

 Com o objetivo de se criar lesões sistêmicas comparáveis por 

pancreatite ou sepse, as lesões iniciais foram padronizadas de maneira a 

provocarem mortalidade similar.  

Após anestesia, foram realizados os procedimentos cirúrgicos de 

pancreatite aguda ou sepse, conforme descrito acima. Os animais foram 

mantidos em condições normais, e observados a cada 6 horas. Para que 

não houvesse grande discrepância entre a mortalidade dos grupos 

pancreatite e sepse, as lesões foram modificadas através da quantidade de 

ácido taurocólico injetado (no grupo pancreatite) e no número de furos feitos 

no ceco (no grupo sepse). O objetivo final foi que ambos os grupos tivessem 

mortalidade entre 25 e 30% após 24h. 

 

4.10. Lavado Peritoneal 

Após o sacrifício, coletou-se o lavado peritoneal dos animais 

conforme procedimento descrito no item 4.3, porém, utilizou-se PBS no lugar 

de RPMI. 

As células foram ressuspendidas em TRIzol® (Invitrogen Life Science, 

USA) e estocadas a -80ºC até o momento da análise. 



37 
 

4.11. Coleta do pulmão, fígado, baço, linfonodo e sangue 

Após a retirada do lavado peritoneal a cavidade abdominal do animal 

foi dissecada. Com uma seringa contendo heparina, retirou-se 10ml de 

sangue diretamente do coração do animal. Em seguida, fez-se um pequeno 

corte no ventrículo esquerdo desse animal e através de uma seringa com 

agulha, seu coração foi perfundido com aproximadamente 4ml de solução 

fisiológica (0,9% NaCl).  

Foram retirados pulmão, fígado, baço e linfonodos. Os tecidos foram 

macerados, ressuspendidos em TRIzol® (Invitrogen Life Science, USA) e 

armazenados a -80ºC.  

 

4.12. Contagem de células sanguíneas 

O sangue dos animais foi coletado com substância anti-coagulante 

(heparina) e o número de leucócitos foi determinado utilizando contador 

automatizado, modelo JXJ402 (Odin Biotechnology), seguindo o 

procedimento indicado pelo fabricante. 

Foram utilizados 20µl de sangue diluídos em 5ml de solução salina 

isotônica NaCl-0,9% (diluição 1:250). 500µl dessa solução foram transferidos 

para outro recipiente contendo 5ml de solução salina isotônica NaCl-0,9% 

(diluição 1:2750) para contagem de células vermelhas. Na solução com 

diluição 1:250 foram acrescentadas 3 (três) gotas de solução de lise (cianeto 

de potássio) e aguardou-se 3 minutos antes da contagem de células 

brancas.  
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4.13. Dosagem de Amilase 

 Foi utilizado o kit para determinação de amilase da Labtest (Minas 

Gerais, Brasil) conforme protocolo do fabricante. 

0,5ml do substrato nº1 (amido 0,4g/l, tampão fosfato pH 7 e 

estabilizador) foi incubado em banho maria a 37ºC durante 2 minutos. Em 

seguida, foram acrescentados 0,01ml de cada amostra de soro dos animais 

submetidos à pancreatite aguda, no seu respectivo tubo de ensaio, com 

exceção do tubo que representava o controle. Essa solução foi 

homogeneizada e incubada em banho-maria a 37ºC por exatamente 7 

minutos e 30 segundos (cronometrados). 

 Acrescentou-se 0,5ml do reagente de cor (iodato de potássio 16,7 

mmol/l, iodeto de potássio 271mmol/l e ácido clorídrico 112mmol/l) e 

4ml de água destilada. As soluções foram homogeneizadas e após 5 

minutos determinou-se as absorbâncias das amostras e do controle a 

660nm, acertando o zero com água destilada.  

Os cálculos realizados foram: 

amilase (unidades/dL) = (Ac – At / Ac) x800, onde: 

Ac = absorbância do controle 

At = Absorbância do teste 

 

4.14. Dosagem de Glicose  

Foi utilizado o kit para determinação de glicose da Labtest (Minas 

Gerais, Brasil) conforme protocolo do fabricante. 
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Colocou-se 0,01ml de padrão ou 0,01ml de amostra (soro dos 

animais) em tubos diferentes e acrescentou-se 1,0ml do reagente de 

trabalho. Em outro tubo colocou-se apenas 1,0ml de reagente de trabalho 

representando o branco. Incubou-se em banho-maria a 37ºC durante 5 

minutos. 

Determinou-se as absorbâncias das amostras a 340nm, acertando o 

zero com o branco.  

Os cálculos realizados foram: 

Glicose (mg/dL) = (Absorbância do teste/Absorbância do padrão)x100 

 

4.15. Silenciamento de RNA (PCG-1α) em macrófagos peritoneais 

utilizando Oligonucleotídeo Antisense  

Para o silenciamento do gene PGC-1α utilizamos cultura primária de 

células do lavado peritoneal, conforme item 4.3. 

 O bloqueio da expressão de PGC-1α foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante do PGC-1α ASO (Invitrogen Life Science, USA). As 

células foram incubadas com 1ml de meio livre de soro (Opti-MEM, 

Invitrogen, Carlsbad, CA) contendo  PGC-1α ASO (concentração final 1µM) 

previamente misturado com 2,5 µl de lipofectamina 2000 (Invitrogen, 

Carlsbad, CA) ou somente lipofectamina (usado como controle). Após 4 

horas, foi adicionado 1ml de meio RPMI contendo 20% de soro fetal bovino, 

22.2mM de glicose e penicilina (200 U/ml) e estreptomicina (0,2mg/ml), com 

a finalidade de compor as concentrações usuais destes componentes para a 

permanência em cultura das células. A troca do meio de cultura por meio 
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RPMI com concentrações usuais de glicose, soro fetal bovino e antibiótico foi 

realizada com 24h de transfecção. Após 48h de cultura, o meio de cultura foi 

retirado, as placas foram lavadas com PBS, acrescentou-se 1ml de TRIzol® 

(Invitrogen Life Science, USA) para posterior extração de RNA. As células 

foram coletadas e armazenadas a -80ºC. 

 A sequência do oligonucleotídeo antisense utilizado segue abaixo: 

 PGC-1α ASO: 5’ – GCC ATC CAG CTC CTG A – 3’. 

 

4.16. Extração de RNA e PCR em tempo real 

Realizou-se a extração de RNA das células e tecidos utilizando 1ml 

do reagente TRIzol®.  Neste foi adicionado 200 µl de clorofórmio, seguindo-

se vigorosa homogeneização por 15 segundos e incubação à temperatura 

ambiente por 3 minutos. A separação de fases foi feita por centrifugação a 

12.000g por 15 minutos a 4°C. O RNA presente na fase aquosa (superior) foi 

transferido para outro tubo e precipitado pela adição de 0,5 mL de 

isopropanol por 10 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, a 

amostra foi centrifugada a 12.000g por 10 minutos a 4°C. O sedimento foi 

lavado com 1 mL de etanol a 75 % (com o uso de vórtex), centrifugado a 

7000g por 5 minutos, seco a temperatura ambiente e ressuspenso em água 

tratada com DEPC (dietilpirocarbonato). 

Para a quantificação dos RNAs as amostras foram diluídas em água 

DEPC (diluição 1:100) e a absorbância da amostra foi determinada por 

espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 nm (correspondente 
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ao pico de absorção de RNA) e 280 nm (correspondente ao pico de 

absorção de proteínas).   

Os níveis de transcritos de PGC-1 foram determinados por PCR em 

tempo real utilizando termociclador Applied Biosystems StepOneTM , com 

primers específicos para cada gene. Os resultados expressos pelo método 

2-∆∆CT (Livak et al., 2001; Pfaffl et al., 2001), usando o gene housekeeping 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH). Esse gene foi escolhido 

após análise pelo software genorm 

(http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm) de 5 genes housekeeping 

(gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase; tirosina 3-monooxigenase/triptofano 

5-monooxigenase; β-2 microglobulina; hipozantina guanina fosforibosil 

tranferase 1 e ubiquitina C). 

 A reação de PCR em tempo real foi realizada utilizando o kit 

SuperScriptTM III Platinum® SUBR® Green One-Step (Invitrogen Life Science, 

USA). Cada reação foi realizada com 15µl, contendo 1,45µl de água 

deionizada estéril; 7,5µl de 2x SYBR Green Reaction Mix (invitrogen); 0,3µl 

de cada primer a 10nM; 0,3µl de Super Script III RT/Platinum Taq Mix a 

10pmol/µl, 0,15µl de ROX Reference Dye e 5µl de amostra (100ng de mRNA 

diluído em água DEPC). Todas as reações foram acompanhadas de controle 

negativo (todos os componentes da reação, exceto a amostra). 

Na tabela abaixo (tab.2) encontram-se as sequências dos primers e 

condições de cada reação. 
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Tab.2. Seqüência dos primers usados na reação de real-time PCR. 

Gene Primer Ciclos Annealing 

PGC-1α F: 5’-CTA ACA GAC ACC GCA CAC ATC GC-3’ 

R: 5’-TCT CTC TGC TTG GCC CTT TCA G-3’ 

40 56,7ºC 

PGC-1β F: 5’-CAG TTC TGG CTC CTC ATC CTG-3’ 

R: 5’-GTA TAC CAC ACG ACC TTC ACC G-3’ 

40 56,8°C 

GAPDH F: 5’-ATG ATT CTA CCC ACG GCA AG-3’ 

R: 5’-CTG GAA GATGGT GAT GGG TT-3’ 

35 60,0ºC 

 

4.17. Análise estatística 

Os dados numéricos são reportados como médias ± EPM. 

Comparações entre os grupos foram realizadas através da análise de 

variância (ANOVA) e grupos individuais foram comparados pelo teste de 

Tukey. As diferenças significativas foram consideradas nos grupos que 

obtiveram p≤0,05. 



 
 

 

 

 

 

 

____________________ 

Resultados 

__________ 
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5. Resultados 

 

 5.1. Análise da expressão de PGC-1α em macrófagos peritoneais 

expostos a Zymosan e LPS 

 Nos macrófagos peritoneais expostos a zymosan por 1 hora houve 

aumento de 3,85 ± 0,15 vezes na expressão de PGC-1α em relação ao 

grupo controle e de 2,00 ± 0,55 vezes em relação ao grupo exposto ao LPS, 

respectivamente. O tratamento com LPS levou ao aumento de 1,93 ± 0,55 

na expressão de PGC-1α em relação ao grupo controle (Fig.2). 

 

 

Fig.2. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de GAPDH 

em cultura primária de macrófagos peritoneais. Controle – macrófagos mantidos em 

meio RPMI com 10% de SFB por 1 hora; Zymosan – macrófagos expostos a 

Zymosan (4x107 partículas/ml) por 1h; LPS – macrófagos expostos a LPS (1µg/ml) 

por 1h. * p ≤ 0,05 vs controle; # p ≤ 0,05 vs LPS. n = 3. 
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5.2. Capacidade fagocitária após transfecção com PGC-1α ASO 

Para analisar se o coativador PGC-1α está envolvido com o processo 

de fagocitose, transfectamos macrófagos peritoneais de ratos em cultura 

com oligonucleotídeos antisense (ASO) para PGC-1α e depois de detectada 

diminuição da expressão desse gene, analisamos a taxa de fagocitose. 

Após 48h de transfecção, observamos diminuição da expressão de 

PGC-1α no tratamento com ASO (1,00 ± 0,74) em relação ao grupo controle 

(6,53 ± 0,98) e ao grupo tratado com lipofectamina (5,12 ± 0,66) (fig. 3). 

 

 

Fig.3. Relação da expressão relativa de mRNA de PGC-1α em relação à expressão 

de GAPDH nos macrófagos peritoneais in vitro transfectados com ASO. Controle – 

macrófagos mantidos em meio opti-men; Lipofectamina – macrófagos tratados com 

lipofectamina sem adição de ASO; ASO – macrófagos tratados com lipofectamina e 

ASO. * p ≤ 0,05 vs Controle; # p ≤ 0,05 vs Lipofectamina. n = 7. 
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Como mostrado na figura 4, observamos que a diminuição de PGC-1α 

pelo ASO causou uma redução no processo de fagocitose quando 

comparado com o grupo tratado com lipofectamina (controle).  

 

Fig.4. Taxa de fagocitose. Lipofectamina – macrófagos tratados com lipofectamina 

sem adição de ASO; ASO – macrófagos tratados com lipofectamina e ASO. * p ≤ 

0,05 vs Lipofectamina. n = 9. 

 

Esses dados mostram que a presença do coativador PGC-1α é 

importante para a função fagocítica desempenhada por macrófagos. 
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5.3. Caracterização da Pancreatite Aguda 

 A infusão de ácido taurocólico causou uma pancreatite aguda grave. 

Minutos após o procedimento cirúrgico, o pâncreas tornou-se edemaciado e 

com focos de hemorragia subcapsular. 

A dosagem de amilase no soro dos animais também confirma que o 

procedimento cirúrgico utilizado provocou pancreatite aguda, uma vez que 

observamos aumento na concentração de amilase em estágios precoces da 

pancreatite aguda (Fig. 5). Também podemos observar uma aumento da 

quantidade de amilase no soro dos animais sham após 48 horas e, nesse 

mesmo período, observamos diminuição da amilase circulante nos animais 

submetidos à pancreatite aguda. 

 

Fig.5. Dosagem de Amilase no soro. Unidade de amilase por decilitro de soro. 

Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA. * p ≤ 0,05 

vs sham 2h; #  p ≤ 0,05 vs sham 48h. n = 6. 
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Os animais submetidos à pancreatite aguda apresentaram alta 

mortalidade, em torno de 30% nas primeiras 24 horas e 50% em 48 horas. 

Os animais que sobreviveram ao procedimento exibiram um comportamento 

hipoativo e perda de peso de, aproximadamente, 18 gramas após 48 horas 

da indução de pancreatite aguda (dados não mostrados). 

 A natureza sistêmica do processo inflamatório induzido através da 

pancreatite aguda foi confirmada pelo aumento do número de células 

brancas no sangue. 

Como mostra a figura 6, durante os primeiros estágios de indução da 

pancreatite aguda (2h e 24h) não ocorreram alterações no número de 

células brancas no sangue dos animais, em relação aos animais sham. No 

entanto, há um significante aumento do número de leucócitos circulantes nos 

animais submetidos à pancreatite aguda após 48 horas. 

Fig.6. Contagem total de leucócitos do sangue. Relação de mil células brancas por 

mm3 de sangue. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos 

à PA. * p ≤ 0,05 vs sham 48h; $ p ≤ 0,05 vs sham 24h e Pancretite 24h; # p ≤ 0,05 

vs sham 2h e Pancreatite 2h. n = 4. 
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Em relação à concentração de glicose no soro dos animais, 

observamos altos níveis logo após o procedimento cirúrgico, entre 390 e 460 

mg/dl. Nos períodos de 24h e 48h, a glicemia dos animais era menor que a 

observada inicialmente, porém não houve diferença entre os grupos sham e 

PA (fig. 7). 

 

 

Fig.7. Dosagem de Glicose no soro. mg de glicose por decilitro de soro. Sham – 

animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA. * p ≤ 0,05 vs sham 

24h e 48h; #  p ≤ 0,05 vs pancreatite 24h e 48h. n = 7. 

 

5.4. Análise de expressão de PGC-1α e PGC-1β. 

 A expressão de mRNA de PGC-1α e β foi avaliada em diversos 

tecidos de animais submetidos à pancreatite aguda e sham, utilizando PCR 

em tempo real. 

 Não observamos alteração na expressão de PGC-1α e β no pulmão 

dos animais submetidos à PA em nenhum período avaliado (fig.8 e fig.9).  
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Fig.8. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de GAPDH no 

pulmão. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA. n 

= 7. 

 

Fig.9. Relação da expressão de mRNA de PGC-1β com a expressão de GAPDH no 

pulmão. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA. n 

= 7. 

 

No fígado, também observamos que a pancreatite aguda não induz 

alterações na expressão dos coativadores PGC-1α e PGC-1β ao longo do 
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curso da doença em comparação aos respectivos grupos controles (Fig.10 e 

Fig.11). 

 

 

Fig.10. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de GAPDH 

no fígado. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA. 

n = 7. 

 

Fig.11. Relação da expressão de mRNA de PGC-1β com a expressão de GAPDH 

no fígado. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA. 

n = 7. 
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 A expressão de PGC-1α e PGC-1β nos linfonodos mesentéricos 

também não apresentou alterações nos períodos estudados (fig.12 e fig.13). 

 

Fig.12. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de GAPDH 

nos linfonodos mesentéricos. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais 

submetidos à PA. n = 7. 

 

Fig.13. Relação da expressão de mRNA de PGC-1β com a expressão de GAPDH 

nos linfonodos mesentéricos. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais 

submetidos à PA. n = 8. 
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No baço, observamos diferenças significativas. A expressão de PGC-

1α manteve-se inalterada em relação aos grupos controles 2h e 24h após a 

pancreatite aguda. No entanto, observou-se um aumento significante (2,5 ± 

0,18 vezes) da expressão deste coativador após 48h da indução da 

pancreatite aguda, mostrando que ocorrem alterações na expressão de 

PGC-1α no baço em estágios tardios da pancreatite aguda (Fig.14). 

 

Fig.14. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de 

GAPDH no Baço. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais 

submetidos à PA. *p≤ 0,05 vs Sham 48h. n = 5. 

 

 Em relação à expressão de PGC-1β no baço, observamos uma 

diminuição significativa de sua expressão, de aproximadamente 0,61 ± 0,21 

vezes, após 24h da indução da pancreatite aguda Essa diminuição não se 

manteve nos animais que foram submetidos à pancreatite aguda e 

sacrificados após 48h (Fig.15). 
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Fig.15. Relação da expressão de mRNA de PGC-1β com a expressão de GAPDH 

no baço. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA.  

** p ≤ 0,05 vs Sham 24h. n = 6. 

 

 Nos leucócitos circulantes também observamos uma alteração 

importante na expressão de PGC-1α. Nos estágios iniciais da doença, 2h e 

24h, não observamos alterações em relação aos respectivos grupos 

controles. Entretanto, após 48h da indução da pancreatite aguda, observou-

se um grande e significativo aumento da expressão do coativador PGC-1α 

(18,93 ± 1,94 vezes) mostrando que em estágios tardios da doença há um 

aumento da expressão deste coativador nos leucócitos circulantes (Fig.16). 

Já a expressão de PGC-1β mostrou-se inalterada em leucócitos 

circulantes nos períodos estudados após indução de pancreatite aguda 

(Fig.17). 
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Fig.16. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de GAPDH 

em leucócitos circulantes. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais 

submetidos à PA. *p≤ 0,05 vs Sham 48h. n = 5. 

Fig.17. Relação da expressão de mRNA de PGC-1β com a expressão de GAPDH 

nos leucócitos circulantes. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – animais 

submetidos à PA. n = 4. 

 

 Outra importante diferença foi observada em relação à expressão de 

PGC-1α nas células do lavado peritoneal. Observamos que após 2h da 
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indução da pancreatite aguda, a expressão deste coativador manteve-se 

inalterada em relação ao seu grupo controle. Passadas 24h da indução da 

pancreatite aguda, a expressão de PGC-1α aumentou significantemente 

(5,59 ± 0,98 vezes) e esse aumento não se manteve após 48h, igualando-se 

à expressão de PGC-1α do respectivo grupo controle (Fig.18). 

Em relação à expressão de PGC-1β nas células do lavado peritoneal, 

não foi observada alterações da expressão deste coativador em relação aos 

respectivos grupos controles nos períodos avaliados (Fig.19). 

 

Fig.18. Relação da expressão de mRNA de PGC-1α com a expressão de GAPDH 

nas células do lavado peritoneal. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – 

animais submetidos à PA. * p ≤ 0,05 vs Sham 24h. n = 5. 
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Fig.19. Relação da expressão de mRNA de PGC-1β com a expressão de GAPDH 

nas células do lavado peritoneal. Sham – animal laparatomizado; Pancreatite – 

animais submetidos à PA. n = 4. 

 

5.5. Expressão de PGC-1α na inflamação e na infecção 

 Para testar a hipótese de que ocorre um aumento da expressão de 

PGC-1 em presença de infecção, nós também analisamos a expressão 

desse gene nas células do lavado peritoneal de ratos submetidos à ligadura 

e perfuração cecal. 

 Como observado anteriormente, 24 horas após a indução de 

pancreatite aguda, ocorre um aumento significativo na expressão de PGC-

1α nas células peritoneais. No entanto, esse aumento é muito inferior ao 

aumento induzido pelo insulto bacteriano causado após a indução de CLP 

(5,59 ± 0,98 vezes versus 25,31 ± 1,41 vezes, respectivamente) (fig. 20). 
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Fig.20. Relação da expressão relativa de mRNA de PGC-1α em relação à 

expressão de GAPDH nas células do lavado peritoneal. Sham – animal 

laparatomizado; Pancreatite – animais submetidos à PA; CLP – animais submetidos 

à CLP. * p ≤ 0,05 vs Sham 24h; # p ≤ 0,05 vs Pancreatite 24h.. n = 5. 

 

Esses resultados sugerem fortemente que a expressão de PGC-1α 

aumentada é mais evidente na presença de um insulto bacteriano 

disseminado. 

 

5.6. Expressão de PGC-1α após tratamento com antibiótico 

Com a finalidade de comprovar a modulação na expressão de PGC-

1α devido a presença de bactérias avaliamos a expressão desse gene em 

animais submetidos à pancreatite aguda e tratados com antibiótico 

imipenem. Desse modo, eliminamos a presença de bactérias devido à 

esperada translocação bacterians observada nesta patologia. 
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Na figura 21 podemos observar que, como mostrado anteriormente, 

ocorre um aumento significativo da expressão de PGC-1α nos leucócitos 

circulantes dos animais submetidos à pancreatite aguda após 48 horas. 

Esse aumento foi aproximadamente quatro vezes menor nos animais 

tratados com antibiótico (23,19 ± 2,22 vezes versus 5,50 ± 1,69 vezes). 

 

Fig.21. Relação da expressão relativa de mRNA de PGC-1α em relação à 

expressão de GAPDH em leucócitos circulantes. Sham – animal laparatomizado; 

Pancreatite – animais submetidos à PA; Imipenem – animais submetidos à PA e 

tratados com imipenem.*p ≤ 0,05 vs Sham 48h; # p ≤ 0,05 vs Pancreatite 48h.n = 5. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Discussão 

__________ 
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6. Discussão 

 

O coativador PGC-1α está envolvido com biogênese mitocondrial, β-

oxidação de ácidos graxos e é requerido quando há necessidades 

energéticas (Lin et al., 2005; Finck B.N.; Kelly D.P., 2006). Assim, nosso 

objetivo foi analisar a expressão desse coativador em processos 

inflamatórios e infecciosos.  

Inicialmente, mostramos que macrófagos peritoneais, após serem 

cultivados e ativados com estímulos infecciosos que levam à fagocitose, 

como o zymosan, apresentaram rapidamente um aumento da expressão de 

PGC-1α (1 hora de incubação). Já na presença de estímulos inflamatórios e 

não infecciosos, como o LPS, observamos um aumento discreto da 

expressão desse coativador, porém não significativo. 

Esses resultados sugerem que o aumento da expressão de PGC-1α é 

devido à tentativa de suprir as necessidades energéticas demandadas pelo 

processo de fagocitose. A fagocitose é um processo que envolve aumento 

de gasto energético; segundo a maioria dos autores, porém, esse aumento é  

suprido pelo metabolismo glicolítico, que não depende diretamente da ação 

do PGC-1 (Garedew A.; Moncada S., 2008). No entanto, segundo Steinman 

e Cohn (1974), macrófagos inflamatórios apresentam um aumento no 

número de mitocôndrias o que pode ser causado pelo aumento de PGC-1α. 

Nossos dados, portanto, sugerem que a ativação da via glicolítica não é 

suficiente em promover o aumento energético necessário à fagocitose, ou 
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existem outras vias de sinalização envolvidas no processo não diretamente 

ligadas à produção de energia. 

Para determinar se existe relação causal entre aumento da expressão 

de PGC-1 a e fagocitose, reduzimos sua expressão através da transfecção 

de PGC-1α ASO em macrófagos peritoneais de ratos em cultura. O ASO 

utilizado mostrou-se eficiente na redução da expressão de PGC-1α, além de 

diminuir a função fagocítica dos macrófagos em relação ao grupo tratado 

somento com lipofectamina. 

Esses dados evidenciam a importância de PGC-1α para que a função 

fagocítica seja desempenhada adequadamente pelos macrófagos durante a 

defesa do organismo contra agentes infecciosos, pois sua ausência mostrou 

causar prejuízo nessa função. 

Com a finalidade de verificar a relevância dos estudos acima em 

modelos in vivo, analisamos a ocorrência da modulação da expressão de 

PGC-1 durante processos inflamatórios e a influência de infecção bacteriana 

nesse processo. Para isso, utilizamos um modelo experimental de PA em 

que ocorre, inicialmente, inflamação asséptica, seguida por translocação 

bacteriana e infecção sistêmica. 

PA é caracterizada por edema, necrose das células acinares, 

hemorragia e inflamação grave do pâncreas. Pacientes com PA apresentam-

se com elevados níveis de enzimas pancreáticas digestivas no sangue a na 

urina, como amilase e lípase. PA grave pode levar à síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica e síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, 

causando alta mortalidade (Chan Y.C.; Leung P.S., 2007). 
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Inicialmente escolhemos e caracterizamos nosso modelo 

experimental. O modelo escolhido de indução de PA por perfusão do ducto 

foi realizado por perfusão de taurocolato de sódio (2,5%) após perfuração do 

duodeno e canulação da papila de Vater. Esse modelo experimental de PA é 

o mais popular, bem estabelecido, com vantagem de induzir rapidamente a 

PA, com resultados reproduzíveis e com grande similaridade com a 

pancreatite biliar humana (Chan Y.C.; Leung P.S., 2007).  

Os procedimentos cirúrgicos são simples e terminam em torno de 15 

minutos assim que a prática é adquirida. Nenhum outro órgão, exceto o 

pâncreas, foi afetado durante a cirurgia, evitando assim que alguns outros 

fatores pudessem induzir translocação bacteriana. 

No entanto, existem alguns fatores que podem causar alterações 

nesse modelo, como a anestesia, o trauma e o estresse (Liu et al., 2009). 

Alguns desses vieses foram minimizados através da comparação dos 

animais submetidos à PA com animais sham, os quais foram submetidos 

aos mesmos procedimentos cirurgicos sem que houvesse perfuração do 

duodeno e perfusão de taurocolato de sódio. 

A pancreatite é responsável por uma perturbação na barreira 

intestinal, permitindo que bactérias alcancem o tecido necrótico pancreático 

(Webster et al., 1979; Runkel et al., 1991; Tarpila et al., 1993; Gianotti et al., 

1993; Widdison et al., 1994). A infecção bacteriana no pâncreas 

correlaciona-se com a severidade da doença em ratos e essa correlação é 

máxima entre 48h e 96h após a indução da pancreatite (Foitzik et al., 1994). 
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Alem disso, sabe-se que o modelo experimental utilizado no presente 

estudo induz translocação bacteriana no pâncreas e linfonodos mesentéricos 

em ratos após 24h da indução de PA (Yamenel et al., 2005), sendo um 

modelo ideal para os objetivos desse trabalho. 

A determinação de amilase sérica representa o método laboratorial 

mais usado para diagnosticar PA (Granger J.; Remik D., 2005). Essa 

alteração está presente juntamente com os primeiros sintomas da doença, 

como podemos observar na análise realizada na figura 5. Após 2h do 

procedimento cirúrgico já observamos o aumento da amilase sérica, e esse 

aumento se manteve até 24h, mostrando que o modelo experimental induziu 

PA. Após 48h, os níveis de amilase sérica diminuíram o que pode ser devido 

à perda de função pancreática causada pela PA. 

Também observamos aumento da amilase sérica após 48h nos 

animais sham. Acreditamos que o procedimento cirúrgico em si 

(laparotomia) possa ter levado a esse aumento devido ao trauma pela 

abertura da cavidade abdominal. No entanto, apesar desse resultado 

inesperado, esses animais sham não apresentavam qualquer sinal de 

doença, nem aumento de mortalidade, sugerindo que esse aumento possa 

ter sido um achado laboratorial sem relevância biológica. 

Apesar de termos causado uma pancreatite grave, com alta 

mortalidade, nossos animais do grupo experimental só apresentaram 

hiperglicemia no período pós-operatório imediato. Esse resultado se deve, 

provavelmente, ao estresse cirúrgico a que os animais foram submetidos, 

uma vez que resultado semelhante foi observado nos animais sham. A 
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ausência de hiperglicemia em períodos mais tardios sugere que, apesar da 

grande destruição pancreática causada, insulina continuou a ser secretada 

em quantidades suficientes para não induzir gliconeogênese hepática ou 

diminuição de captação da glicose em tecido muscular e adiposo. Assim, 

qualquer alteração detectada na expressão de PGC-1 não foi causada por 

alterações do metabolismo de glicose. 

Um ponto importante do nosso modelo experimental foi que os 

animais submetidos à PA apresentaram uma evolução altamente 

reproduzível. Nosso procedimento cirúrgico induziu PA grave, com alta 

mortalidade, de 30% a 50% durante as primeiras 48h. Os animais 

sobreviventes apresentaram-se muito doentes, piorando suas condições 

após 24h. Após esse período, eles também apresentaram aumento do 

número de leucócitos circulantes. Apesar de não termos detectado a 

presença de bactérias, nossos dados sugerem que a infecção estava 

presente 24h após a indução de PA. Assim, acreditamos que tivemos um 

processo inflamatório asséptico até 24h e infecção bacteriana após esse 

período. 

Com o modelo experimental estabelecido, analisamos a expressão de 

ambas as isoformas de PGC-1 (α e β) em diversos órgãos dos animais 

submetidos à PA e animais sham por PCR em tempo real. 

Os resultados obtidos pela reação de PCR em tempo real foram 

expressos pelo método 2-∆∆CT que é um meio conveniente para analisar as 

alterações relativas na expressão de um gene por experimentos de PCR em 

tempo real (Livak et al., 2001; Pfaffl et al., 2001). O padrão de expressão 
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relativa do gene alvo, no caso o PGC-1, foi normalizado com a expressão de 

um gene endógeno transcrito para compensar variações inter-PCR entre as 

corridas (Pfaffl et al., 2001). 

Genes housekeeping estão presentes em todos os tipos de células 

nucleadas, pois são necessários para a sobrevivência das células. A síntese 

de mRNA desses genes é considerada estável e segura em diversos 

tecidos, até mesmo em condições de tratamentos experimentais (Marten et 

al., 1994; Foss et al., 1998; Thellin et al., 1999; Bhatia et al., 1994). Mas 

numerosos estudos mostraram que genes housekeeping são regulados e 

variam em condições experimentais (Bhatia et al., 1994; Bereta J.; Bereta 

M., 1995; Chang et al., 1998; Zhang J.; Snyder S.H., 1992). Na escolha do 

housekeeping ideal, para normalizar a expressão de PGC-1α e β, 5 genes 

foram analisados através do software Genorm 

(http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm), mostrando que o melhor gene 

housekeeping para nosso estudo é o da enzima gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH).  

Com relação à escolha dos tecidos, os pulmões foram analisados por 

serem os primeiros órgãos com função prejudicada após a inflamação 

sistêmica causada pela PA, o que pode levar à síndrome da angústia 

respiratória do adulto e falência respiratória (Ashbaugh et al., 1967). Estas 

complicações estão associadas com 60% das mortes que ocorrem dentro 

dos 7 primeiros dias da doença (Renner et al., 1985). Essa disfunção 

pulmonar é caracterizada pela presença de infiltrado inflamatório no 
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parênquima pulmonar e é observada em 50% dos pacientes humanos com 

PA grave (Klõppel G.; Maillet B., 1993). 

O fígado é um órgão importante na homeostase metabólica e 

detoxificação de substânicas tóxicas, e tem um papel crucial na resposta 

sistêmica a doenças críticas (Ueda et al., 1999). É conhecido por sofrer 

alterações histológicas e fisiológicas durante a PA (Isogai et al., 1995) e por 

ter um papel na produção de mediadores inflamatórios (St-Pierre et al., 

2003). 

Apesar das alterações que são observadas nas funções tanto dos 

pulmões quanto do fígado durante a PA, não observamos mudanças na 

expressão de PGC-1α e β em ambos os órgãos nos períodos estudados, 

sugerindo que esses coativadores não estão envolvidos nas mudanças 

reportadas nesses órgãos durante a PA. 

A não alteração da expressão de PGC-1 no fígado foi inesperada, 

pois acreditávamos que, por se tratar de um órgão com grande importância 

na homeostase metabólica e pela PA causar alterações no fígado no curso 

da doença, haveria um aumento da expressão de PGC-1 para induzir a 

gliconeogênese durante a PA.  

Estudamos os linfonodos mesentéricos e o baço por se tratarem de 

órgãos linfóides secundários designados como um sistema de filtração e 

vigilância para a captura de patógenos e seus antígenos, para posterior 

apresentação, de maneira apropriada, às células do sistema imune (Mueller 

S.N.; Germain R.N., 2009). A expressão de PGC-1α e β não apresentou 

qualquer alteração nos linfonodos mesentéricos, mas no baço a expressão 
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de PGC-1β diminuiu 24h após a indução de PA e a expressão de PGC-1α 

mostrou-se aumentada 48h após a indução de PA.  

Infecções por patógenos resultam em marcadas mudanças nos 

órgãos linfóides secundários, muitas das quais são dirigidas para respostas 

do sistema imune inato e adaptativo. A migração de células do sistema 

imune para os linfonodos mesentéricos fica bloqueada durante dias após a 

infecção (Hall J.G.; Morris B., 1965), esse fato pode explicar a ausência de 

alterações na expressão de PGC-1 (α e β) nesse órgão. 

Da mesma forma, o acúmulo de células na polpa branca do baço 

aumenta logo após a infecção (Mueller S.N.; Germain R.N., 2009). Durante a 

PA há um aumento do número de células inflamatórias no baço devido à 

resposta inflamatória sistêmica causada pela lesão. Curiosamente, houve 

uma diminuição da expressão de PGC-1β no baço 24h após a indução de 

PA, o que não era esperado, uma vez que a diminuição de PGC-1β leva à 

menor atividade respiratória mitocondrial e menor nível de ROS intracelular 

(Sonoda et al., 2007).  

 Além disso, observamos um aumento da expressão de PGC-1α nas 

céluas do lavado peritoneal 24h após a indução de PA, e nos leucócitos 

circulantes após 48h. Esses achados podem estar relacionados com a 

migração direta de bactérias do cólon através da cavidade peritoneal para o 

pâncreas e sistêma linfático (Medich et al., 1993; Tarpila et al., 1993; 

Widdison et al., 1990; Edmiston C.E.; Condon R.E., 1991; Runkel et al., 

1991), ocorrendo passagem de bactérias primeiramente pela cavidade 

peritoneal. 
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Para testar essa hipótese nós analizamos a expressão de PGC-1α 

após 24h da indução de CLP, um modelo de peritonite polimicrobiana que 

produz septicemia. 

O modelo experimental de CLP foi estabelecido para que houvesse 

uma mortalidade em torno de 30% nas primeiras 24h, como estabelecido no 

modelo experimental de PA aqui estudado. Para essa porcentagem de 

mortalidade, a metodologia ideal foi a ligadura do ceco a 2,0 cm do término e 

3 perfurações com agulha 30X10 mm 19G. 

Nesse modelo de CLP, a expressão de PGC-1α aumentou nas 

células do lavado peritoneal em comparação com os animais sham e 

também com os animais submetidos à PA. Em conjunto, esses resultados 

sugerem que a expressão de PGC-1α é aumentada durante infecção 

bacteriana disseminada em maior grau quando comparado com um 

processo inflamatório seguido por translocação bacteriana. 

Para verificar se as alterações observadas na expressão de PGC-1α 

estão diretamente relacionadas com a presença de bactérias, tratamos os 

animais submetidos à PA com imipenem durante 48h. Em seguida, 

analisamos a expressão do gene em questão nos leucócitos circulantes. 

Utilizamos o antibiótico imipenem por ter a capacidade de alcançar 

níveis suficientes no tecido pancreático e por apresentar atividade 

bactericida contra os micro-organismos usualmente encontrados na necrose 

pancreática (Beger et al., 1986; Beger et al., 1987; Banks et al., 1990; Bassi 

et al., 1989). Devido ao tratamento com imipenem, Büchler (1992) observou 

redução significativa da infecção bacteriana no pâncreas dos animais. Outro 
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dado importante é que o imipenem pode reduzir não só a infecção do 

pâncreas lesado como também de regiões extrapancreáticas, conforme 

observado por Foitzik e colaboradores (1995). 

Como podemos observar na figura 19, o tratamento com imipenem 

levou à diminuição da expressão de PGC-1α nos leucócitos circulantes após 

48h de indução de PA. Esses dados sugerem que quando há diminuição da 

infecção bacteriana, observa-se também a diminuição da expressão de 

PGC-1α, mostrando uma relação direta entre a infecção bacteriana e a 

expressão de PGC-1α. 

Durante a infecção, as células do sistema imune necessitam de 

energia para responder à infecção bacteriana. PGC-1α está relacionado com 

os processos de polarização de macrófagos (Lin J.D., 2009) e com o 

aumento da oxidação de ácidos graxos e biogênese mitocondrial (St-Pierre 

et al., 2003; Sonoda et al., 2007). 

O aumento da expressão de PGC-1α após 48h da indução de PA, um 

estágio tardio da doença caracterizado por translocação bacteriana, pode 

estar relacionado ao aumento da oxidação de ácidos graxos e biogênese 

mitocondrial. A oxidação de ácidos graxos produz mais energia por 

molécula, quando comparado com a oxidação de glicose e lactato. Assim, a 

geração de ATP a partir da oxidação de ácidos graxos é uma fonte de 

energia importante para a defesa do organismo contra invasores, como no 

processo de fagocitose, e no reparo tecidual. 

O mesmo pensamento pode ser usado para o aumento na biogênese 

mitocondrial. O aumento na expressão de PGC-1α induz a biogênese 
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mitocondrial que, por sua vez, aumenta suprimento energético, assim as 

células adquirem a energia necessária para realizarem suas funções. 

Para confirmar se o aumento de PGC-1α observado nesse estudo 

está relacionado com aumento da oxidação de ácidos graxos e biogênse 

mitocondrial para suprir a demanda energética requerida para o processo de 

fagocitose, são necessários novos experimentos para analisar o consumo de 

oxigênio e a função mitocondrial. 

No entanto, o aumento de PGC-1α pode estar relacionado com 

alterações na resposta inflamatória per si, agindo como coativador de genes 

que poderiam interferir no processo de fagocitose. Nesse caso, o ideal seria 

a realização de microarrays para genes relacionados com a resposta 

inflamatória, na presença e ausência de PGC-1α. 

Em resumo, o presente estudo demonstra que durante os estágios 

iniciais da PA, caracterizado por um processo inflamatório não-infeccioso, 

não há alterações na expressão do PGC-1α e há diminuição da expressão 

de PGC-1β. No entanto, em fases posteriores da doença, em que detecta-se 

translocação bacteriana, observamos aumento da expressão de PGC-

1α. Este aumento foi mais pronunciado nas células da cavidade peritoneal 

de animais submetidos à CLP, evidenciando a relação da expressão de 

PGC-1 com a presença de bactérias. Já no tratamento com imipenem, em 

que ocorre diminuição da infecção bacteriana, observa-se diminuição da 

expressão de PGC-1α. Esse gene se mostrou essencial para que ocorra o 

processo de fagocitose, pois sua ausência prejudicou a função fagocítica de 

macrófagos peritoneais em cultura. 
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O aumento na expressão de PGC-1α pode ser benéfico, pois o 

aumento da oxidação de ácidos graxos e biogênese mitocondrial gerariam 

quantidades suficientes de ATP para o organismo se adaptar às 

necessidades fisiológicas dos tecidos, como no caso de fagocitose de 

organismos invasores. 

O modelo experimental utilizado mimetiza a PA em humanos, no qual 

cerca de 80% dos pacientes apresentam evolução leve e disfunções 

orgânicas mínimas ou ausentes e se recuperam em poucos dias. Os outros 

20% evoluem de forma grave com hipotensão arterial, choque, disfunção 

renal, pulmonar, íleo prolongado e sepse. A mortalidade varia desde 

nenhuma, nas formas leves, 10% na necrose estéril, chegando a 30% na 

necrose infectada (Diener J.R.C.; Rosa C.M.; Lins S., 2004). 

As principais causas desta alta mortalidade são a necrose pancreática 

e sepse associada com síndrome da resposta inflamatória sistêmica e 

localizada (Banks P.A., 1997; Beger H.G.; Bittner R.; Block S.; Büchler M., 

1986), e esses pacientes geralmente morrem com disfunção de múltiplos 

órgãos. 

Um terço das mortes ocorre dentro de dias de internação, sem um 

foco evidente de infecção (Secchi  et al., 1998). As mortes restantes ocorrem 

mais tardiamente e são geralmente o resultado de infecções secundárias da 

necrose pancreática (Tran et al., 1993) e a translocação bacteriana da flora 

intestinal é considerada a causa desta infecção pancreática (Beger et al., 

2005).  
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A diferenciação precoce dos episódios de PA em formas leves e 

graves é importante para o seu manuseio, utilização racional dos recursos e 

predição de evolução e prognóstico. A comprovação da existência de 

infecção em um quadro de PA grave é indicação de tratamento cirúrgico 

(Diener J.R.C.; Rosa C.M.; Lins S., 2004) com o objetivo de remoção do 

tecido necrótico pancreático e peri-pancreáticos infectados (Uhl et al., 2002). 

Até o momento, não existem testes capazes de discernir a inflamação 

asséptica sistêmica da sepse nestes pacientes. A hemocultura é o padrão-

ouro, mas pode demorar pelo menos 48 horas para dar qualquer 

resultado. Portanto, a existência de um método rápido e confiável para 

diferenciar estas duas situações clínicas pode ser de grande importância. 

Como PGC-1α mostrou-se aumentado em situações de presença de 

bactérias, acreditamos que poderia funcionar como um marcador de 

infecção. 

Outra possível utilização é como alvo terapêutico durante processos 

infecciosos onde há necessidade de aumentar a atividade fagocítica e 

consequentemente ocorre um aumento da demanda energética. A indução 

de PGC-1α poderia auxiliar no aumento de energia disponível para a 

realização efetiva do processo de fagocitose e manutenção da homeostase 

celular.
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7. Conclusões 

 

• O tratamento de macrófagos peritoneias com estímulos infecciosos 

que ativam a fagocitose induziu rapidamente a expressão de PGC-1α; 

• A diminuição da expressão de PGC-1α, causada pela transfecção de 

ASO, prejudicou o processo de fagocitose, mostrando uma relação 

causal entre a efetivação desse processo e a expressão de PGC-1α; 

• Em estágios posteriores da PA a expressão de PGC-1α apresentou-

se aumentada em leucócitos circulantes, células do lavado peritoneal 

e no baço; 

• Na presença de infecção grave, como na cavidade peritoneal dos 

animais submetidos à CLP, o aumento de PGC-1α foi mais 

pronunciado; 

• Quando ocorreu redução da infecção bacteriana, pela administração 

de imipenem, observou-se diminuição da expressão de PGC-1α.  
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