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RESUMO

Oliveira DM. Efeito do ácido graxo de cadeia curta, acetato, nas células da microglia
ativadas por lipopolissacáride (LPS) [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.
Introdução: Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são compostos que contêm de 1 a 6
átomos de carbono, sendo butirato e propionato os mais estudados. Estudos mostraram
que possuem efeitos imunomoduladores, antiproliferativos e pró-apoptóticos, via ativação
de receptores acoplados à proteína G (GPR 41 e 43) ou via controle epigenético, agindo na
histona acetil transferase (HAT) e na histona deacetilase (HDAC). O acetato é o AGCC
encontrado em maiores concentrações nos cólons e no sangue, sendo também um
intermediário em diversas reações metabólicas. Apesar disso, foi pouco estudado até o
momento. As células da microglia são os macrófagos residentes no sistema nervoso
central e desempenham importante papel em diversas doenças. Hipótese: Apesar dos
seus efeitos pró-apoptóticos, o acetato induz citoproteção secundária aos seus efeitos
imunomoduladores. Objetivo: estudar os efeitos do acetato na microglia esclarecendo
seus efeitos na produção de mediadores inflamatórios e na viabilidade celular. Método:
Foram utilizadas culturas primárias de microglia de camundongo e culturas de linhagem
imortalizada de microglia (C8-B4). A microglia foi ativada com lipopolissacáride (LPS). A
toxina pertussis (PTX) e a tricostatina A, um inibidor de HDAC, foram usados,
respectivamente, para bloquear os receptores GPR e mimetizar efeitos epigenéticos. Os
parâmetros avaliados foram a produção de mediadores inflamatórios e a viabilidade
celular. Resultados: O tratamento com acetato (25 mM) mostrou efeitos citoprotetores
em culturas de microglia estimuladas com LPS 0,25 µg/ml. O tratamento alterou ainda a
produção de citocinas pela linhagem de microglia com redução da produção de IL-6 e
aumento da produção de TNF-α. O tratamento de culturas primárias com diferentes doses
de acetato mostrou resultados semelhantes, confirmando o aumento da produção de TNFα. O bloqueio da ação de receptores GPR pela PTX não reverteu os efeitos do acetato. A
tricostatina mimetizou os efeitos do acetato, induzindo tanto citoproteção quanto
aumento de TNF-α. O uso simultâneo de acetato e tricostatina não mostrou somatória de
efeitos. O acetato não alterou a atividade de HDAC, mas houve aumento da atividade de
HAT nas culturas tratadas com LPS. A expressão da proteína p62 foi avaliada com 12, 24 e
48 horas de tratamento. O acetato reduziu a expressão nos três tempos. A quantificação
dos lisossomos após 24 horas de tratamento mostrou aumento do número de lisossomos
nos grupos tratados com acetato em relação aos demais (p<0,001). O bloqueio da
autofagia com cloroquina reverteu os efeitos citoprotetores do acetato após 48 horas de
tratamento. Conclusão: O acetato estimula a produção de TNF-α e melhora a viabilidade
de culturas da microglia ativadas por LPS. A melhora da viabilidade celular ocorre pela
indução de autofagia. O mecanismo responsável pela indução da autofagia é epigenético,
sendo completamente independente da ativação de receptores GPR.
Palavras-chave: Acetato. Ácido graxo de cadeia curta. Microglia. Lipopolissacáride.
Inflamação. Viabilidade celular. Autofagia.
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ABSTRACT
Oliveira DM. Effect of the short chain fatty acid, acetate, on microglial cells activated by
lipopolysaccharide (LPS) [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015.
Introduction: short-chain fatty acids (SCFA) are compounds containing from 1 to 6
carbon atoms, propionate and butyrate being the most studied. Studies have shown that
these compounds have immunomodulatory, anti-proliferative and pro-apoptotic effects
via activation of G-protein coupled receptors (GPR 41 and 43) or via epigenetic control
acting on histone acetyl transferase (HAT) and histone deacetylase (HDAC). Acetate is the
SCFA found in highest concentrations in the colon and blood. It is also an intermediate in
many metabolic reactions. Nevertheless, it was little studied so far. The microglial cells are
resident macrophages of the central nervous system and play an important role in several
diseases. Hypothesis: Despite its pro-apoptotic effects, acetate induces cytoprotetion
which is secondary to immunomodulatory effects. Objective: To study the effects of
acetate on microglia and clarify its effects on inflammatory mediators’ production and cell
viability. Method: Primary mouse microglial cultures and immortalized lineage (C8-B4)
were used. The microglia was activated with lipopolysaccharide (LPS). Pertussis toxin
(PTX) and trichostatin A, an inhibitor of HDAC, were used, respectively, to block GPR
receptors and mimic epigenetic effects. We evaluated the production of inflammatory
mediators and cell viability. Results: Treatment with acetate (25 mM) showed
cytoprotective effects in microglial cultures stimulated with LPS 0.25µg/ml. The treatment
also altered production of cytokines by the microglial strain with decreased IL-6
production and increased TNF-α production. The treatment of primary cultures with
different doses of acetate showed similar results confirming increased TNF-α production.
The blockade of GRP receptors with PTX did not reverse the effects of acetate. Trichostatin
mimicked the effects of the acetate inducing cytoprotection and increasing TNF-α
production. Simultaneous use of acetate and trichostatin showed no sum of effects. Acetate
did not affect HDAC activity, but there was an increase in HAT activity in cultures treated
with LPS. Expression of p62 protein was analyzed 12, 24 and 48 hours of treatment.
Acetate reduced its expression at all times tested. The quantification of lysosomes after 24
hours of treatment showed increased number of lysosomes in groups treated with acetate
compared to the others (p <0.001). The blocking of autophagy with chloroquine reversed
cytoprotective effects acetate after 48 hours of treatment. Conclusion: Acetate stimulates
TNF-α production and improves cell viability of microglial cultures activated by LPS. The
improved cell viability occurs by autophagy induction. The mechanism responsible for
induction of autophagy is epigenetic, being completely independent of the GRP receptor
activation.
Keywords: Acetate. Short Chain Fatty Acid. Microglia. Lipopolysaccharide. Inflammation.
Cell viability. Autophagy.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA

Fermentação é definida como conjunto de reações metabólicas de caráter
anaeróbico que tem como resultado final a produção de energia na forma de
trifosfato de adenosina (ATP). Ela se diferencia da cadeia respiratória por usar um
composto orgânico como aceptor final de hidrogênios. Na cadeia respiratória, que
caracteriza a respiração celular, o oxigênio desempenha esse papel. A relevância do
processo de fermentação reside no fato de ser uma fonte de energia em situações
onde a produção de ATP não pode ser mantida pelo processo de fosforilação
oxidativa (1).
Bactérias anaeróbicas são sensíveis à presença de oxigênio, sendo restritas,
portanto, a ambientes com mínima concentração de oxigênio. Existem, no entanto,
bactérias anaeróbicas facultativas capazes de usar a fermentação em condições
anaeróbicas e a respiração em condições aeróbicas. Existem ainda microorganismos que realizam fermentação mesmo na presença de grandes
concentrações de oxigênio como as leveduras (1).
Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são compostos orgânicos que
possuem de 1 a 5 átomos de carbono, por exemplo: formato (C1), acetato (C2),
proprionato (C3), butirato (C4) e valerato (C5)(2). São produzidos em grandes
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quantidades nos intestinos como resultado da fermentação de compostos
alimentares pela microbiota (3-6). Entre os principais alimentos responsáveis por
sua produção destacam-se as fibras alimentares e os carboidratos complexos não
digeríveis presentes nos chamados amidos resistentes (do inglês: resistant
starches) que são compostos resistentes à ação de enzimas digestivas e à absorção
no intestino delgado (7, 8). Além desses, formas modificadas de celulose, alguns
açúcares não absorvíveis e proteínas também representam compostos que sofrem
fermentação nos cólons e contribuem em menor parte para produção de AGCC nos
cólons (2, 9).
Além da presença de substrato adequado, outros fatores também
influenciam na produção e absorção de AGCC como tempo de trânsito intestinal
(10-12), quantidade e tipo da microbiota (10). Alguns autores destacam filos
bacterianos responsáveis pela fermentação de fibras, outros preferem classificar as
bactérias produtoras de AGCC como um grupo funcionalmente distinto evitando
diferenciação filogenética (13). Nesse contexto, algumas espécies bacterianas como
bifidobacterium e lactobacillus foram associadas com melhor saúde o que levou à
ideia do uso de probióticos como forma de prevenir ou tratar doenças. O
mecanismo subjacente à ação dessas substâncias pode ser a produção de AGCC
(10).
Acetato, proprionato e butirato são os AGCC mais estudados. Destes o
butirato é o mais estudado por seus potentes efeitos anti-inflamatórios (14).
Todavia, o acetato é produzido em maior quantidade numa relação de
concentrações molares da ordem de 60:20:20 respectivamente (4, 6). Por ser
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rapidamente transportado ao fígado, é menos utilizado pelas células colônicas (11)
o que contribui para que seja encontrado em maiores concentrações séricas (6).
A relevância clínica da presença de fibras na dieta foi demonstrada em
estudo piloto onde pacientes com retocolite ulcerativa inespecífica (RCUI)
receberam 60 g de aveia por dia por três meses. Em comparação ao grupo controle,
esses pacientes apresentaram menos dor abdominal e melhor evolução clínica
(15). Alguns estudos mostraram melhora de parâmetros histológicos com uso de
enemas com butirato (16, 17), no entanto nem sempre o resultado foi melhor que
o do controle (18). Em comum, esses estudos tiveram tempo de acompanhamento
de não mais que 12 semanas, não permitindo, portanto, conclusões sobre o efeito
de longo prazo dos AGCC nesse tipo de doença.

1.2

RECEPTORES DE AGCC ACOPLADOS À PROTEÍNA G

Em 2003, os receptores acoplados a proteína G (GPR) 41 e 43 foram
identificados como receptores dos AGCC. O GPR41 é expresso por uma ampla gama
de tecidos, sendo o tecido adiposo o de maior expressão seguido por baço,
pâncreas e placenta. Enquanto ossos, cartilagens e macrófagos apresentam as mais
baixas taxas de expressão. Em geral, esse receptor apresenta baixa expressão
tecidual. O GPR43 tem alta expressão gênica em amostras de baço, adenoides,
miométrio e mamas. Quando avaliada em células purificadas, neutrófilos e
monócitos apresentam expressão elevada, seguidos por mononucleares de sangue
periférico e linfócitos B (19). Logo, o GPR43 parece estar mais associado ao
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sistema imune enquanto o GPR41 parece estar mais associado ao metabolismo.
Ambos funcionam a partir da ativação da proteína G inibitória (20).
Em relação à potência de ativação, para o GPR41 o propionato é o composto
de maior atividade agonista seguido por butirato e depois, acetato, sendo esse
último 100 vezes menos potente que o propionato. Para o GPR43 também o
propionato tem a maior atividade agonista seguido por acetato e butirato que
possuem potência semelhante (20).
A relevância do GPR43 na resposta imune foi evidenciada por diversos
estudos. Animais GPR43-/- apresentam resposta imune exacerbada em modelos de
artrite, colite e asma com maior produção de mediadores inflamatórios por células
do sistema imune. Efeito semelhante é observado em animais livres de bactérias
(“germ-free”) e é revertido pela reposição de acetato (21).
É interessante ressaltar que embora o GPR43 tenha sido relacionado ao
sistema imune, também pode ter efeitos sobre o metabolismo. Foi demonstrado
que a ativação deste receptor em adipócitos induz inibição da lipólise e redução
dos níveis plasmáticos de ácidos graxos livres (22). Outro elo entre GPR43 e
metabolismo foi sugerido por estudo que demonstrou que a ativação desse
receptor em adipócitos estimula a produção de leptina (23).
A maior expressão do GPR41 em tecido adiposo sinaliza que esse receptor é
mais relevante para o metabolismo que para o sistema imune. De fato, um estudo
mostrou que diferentes AGCC são capazes de estimular a produção de leptina por
adipócitos. É interessante ressaltar que as concentrações utilizadas nesse estudo
estavam dentro dos padrões fisiológicos o que aumenta a importância do achado
(24).
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A leptina é hormônio responsável pela sensação de saciedade (25). Pode-se
imaginar, portanto, uma relação entre AGCC e obesidade. Essa suposição é
corroborada pelo fato de que camundongos machos GPR41-/- apresentam
aumento da gordura corporal (26). Embora esses achados façam crer que o GPR41
está ligado ao metabolismo, não se deve perder de vista que a leptina e o tecido
adiposo possuem estreitas relações com o sistema imune (27-31), logo não se pode
descartar que esse receptor tenha papel relevante na resposta imune.
Recentemente, foi identificado um terceiro receptor responsivo aos AGCC. O
receptor olfatório 78 (Olfr78) é expresso nos rins, nos ramos principais da artéria
renal e nas células da junção justaglomerular responsáveis pela secreção de renina.
Ao contrário dos outros receptores dos AGCC, o receptor Olfr78 mostrou-se
responsivo apenas ao acetato e ao propionato respondendo a ativação com
liberação de renina e efeito pró-hipertensivo. No entanto o estudo mostrou que
prevalece o efeito hipotensivo dos AGCC no rim que é mediado pelo receptor
GPR41 (32). Tanto a expressão quanto as possíveis funções do receptor Olfr78 em
outros tecidos foram pouco estudadas até o momento, porém já foi demonstrada
sua expressão em nervos autonômicos e músculo liso (33, 34). Não se sabe ao certo
qual tipo de proteína G é ativada pelo Olfr78, porém, tendo em vista que sua
ativação renal se contrapõe aos efeitos da ativação do GPR41, especula-se que ative
a proteína Gs (32).
A descoberta da ativação do Olfr78 por AGCC mostra que a importância
desses compostos na fisiologia humana é ainda campo aberto a inúmeras
descobertas, pois, possivelmente, esse receptor deve ser expresso em vários outros
tecidos onde deve desempenhar funções outras não necessariamente relacionadas
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ao controle pressórico. Além disso, é provável que outros receptores para os AGCC
ainda venham a ser identificados.

1.3

AGCC E CONTROLE EPIGENÉTICO

Epigenética pode ser definida como “o conjunto de adaptações estruturais
de regiões cromossômicas que permite registrar, sinalizar ou perpetuar estados
alterados de atividade”(35). As “adaptações estruturais” podem ocorrer por
modificações no próprio DNA, por exemplo: metilação de DNA e RNAs de
interferência, alterações pós-translacionais nas histonas ou substituição de
histonas por variantes especializadas e ainda por remodelamento de histonas
dependente de ATP que altera as relações de contato entre histonas e DNA (36). O
resultado final dessas alterações determina a intensidade da compactação da
cromatina definido como aberto (eucromatina) ou fechado (heterocromatina)
(37).
Entre as várias alterações epigenéticas em histonas destaca-se a acetilação.
Nesse processo a adição de grupos acetil negativamente carregados a resíduos de
lisina na porção N-terminal das histonas ajuda a neutralizar a carga positiva desses
aminoácidos reduzindo a atração eletrostática DNA-histona e facilitando o acesso
dos fatores de transcrição. Logo, quanto maior a acetilação, maior a capacidade de
aumento da transcrição gênica em um segmento de DNA (38).
Dois tipos de enzimas respondem pelo grau de acetilação de DNA, as
acetiltransferases de histonas (HAT, do inglês: histone acetyl transferases) que
catalisam a transferência de grupos acetil aos resíduos de lisina, e as histona
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deacetilases (HDAC) que catalisam a remoção desses grupos (39). Nos mamíferos
existem 4 grupos de HDACs: classes I, II e IV (zinco dependentes) e classe III, ATP
dependentes e também conhecidas como sirtuínas (40). As HDAC das classes I, II e
IV são ainda subdivididas em: Classe I, HDAC 1, 2,3 e 8; classe II, HDAC 4, 5, 6, 7 e 9
e classe IV, HDAC 11 (41). As HAT também são divididas em diferentes famílias e
se distribuem tanto no núcleo quanto no citoplasma. Suas principais famílias são:
p300/CBP, MYST, GNAT e NCOA (42). Essas famílias são subdivididas em vários
membros, por exemplo: GCN5 e PCAF são dois membros da família GNAT
encontrados em humanos, Tip60 é um dos vários membros da família MYST
encontrados em humanos (42, 43).
Foi demonstrado que os AGCC têm a capacidade de inibir a atividade das
HDACs. Desde 1979, sabe-se que o butirato é inibidor não competitivo da HDAC de
classe I (44). Em relação ao acetato, um estudo mostrou que o tratamento com
dose única não alterou o padrão de acetilação em amostras de fígado, porém foi
eficiente em inibir a atividade de HDAC em amostras de cérebro extraídas entre 2 e
4 horas após o tratamento. Foi detectada ainda redução da expressão da HDAC 2
que ocorreu 4 horas após o tratamento. Os autores avaliaram a expressão de
outras HDACs (1, 2, 3, 4, 5 e 7), nenhuma dessas mostrou alteração na expressão
(45). Outro estudo avaliou o efeito do tratamento crônico em modelo de
neuroinflamação induzida por LPS. O acetato foi administrado durante os 28 dias
anteriores aos experimentos. Houve aumento da acetilação de histonas com
aumento da atividade de HATs. O efeito em HDACs foi variável com redução ou
aumento da expressão dependendo da enzima avaliada. Ocorreu ainda redução da
expressão de IL-1β sugerindo que o tratamento resultou em redução da
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neuroinflamação (46). Estudo que avaliou o efeito do acetato em modelo de
neuroborreliose em ratos encontrou efeitos semelhantes com redução da ativação
de microglia e da expressão cerebral de IL-1β (47). O acetato foi também testado
em culturas de microglia estimuladas com LPS (6,25 ng/ml por 4 horas). O
tratamento reverteu a hipoacetilação de histona (H3K9) induzida pelo LPS e
reduziu a expressão proteica de IL-6, IL-1β e TNF-α (48). Resultados semelhantes
foram encontrados quando o mesmo esquema de tratamento com LPS e a mesma
dose de acetato (12 mM) foram usados em astrócitos (49).
O conjunto de dados da literatura disponível até o momento sugere que o
acetato acentua a acetilação de DNA no SNC através de diferentes mecanismos que
variam de acordo com a dose e o tempo de tratamento. O resultado dessa maior
acetilação se manifesta na forma de atenuação de parâmetros inflamatórios como
expressão de citocinas pró-inflamatórias da imunidade inata. Pode-se especular
que o efeito final dessa cadeia de eventos in vivo seja a preservação de neurônios e
uma melhor evolução clínica em situações de neuroinflamação.

1.4

INFLUÊNCIA DOS AGCC NO SISTEMA IMUNE

Os efeitos dos AGCC no sistema imune foram evidenciados em diversos
estudos. O butirato inibe a produção de IL-12 e acentua a expressão de IL-10 em
monócitos humanos derivados de mononucleares de sangue periférico (PBMC)
estimulados com estafilococos aureus. O mesmo estudo mostrou ainda redução da
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expressão de IL-12R em PBMC estimuladas com anti-CD3 com consequente
redução da produção de INF-γ e inibição da resposta Th1 (50). Em outro estudo, o
tratamento com butirato levou à redução da translocação do NF-kB para o núcleo e
redução da expressão de IL-6, IL-1β e TNF-α (14). Na linhagem de macrófagos
murinos RAW 264.7 butirato e acetato inibem a expressão de iNOS, TNF-α e IL-6
induzidas por INF-γ e aumentam a expressão de IL-10 (51).
Nem todos os estudos mostram efeitos anti-inflamatórios relacionados aos
AGCC. Linfócitos extraídos de linfonodos mesentéricos de rato estimulados com
concavalina A reduzem a produção de INF-γ quando estimulados com butirato e
aumentam quando tratados com acetato ou propionato. Por outro lado, acetato e
propionato aumentam a produção de IL-10 que não é influenciada pelo butirato, os
três compostos combinados levaram ao desenvolvimento de linfócitos com perfil
menos inflamatório (52).
O efeito dos AGCC na quimiotaxia pode variar consideravelmente de acordo
com o tipo de estímulo quimiotático, dose, ou tipo celular empregado, por
exemplo: um estudo utilizou duas linhagens diferentes de células humanas
intestinais estimuladas com IL-1β, Caco-2 e HT-29. A mesma dose de butirato (5
mM) reduziu a migração de neutrófilos em relação à linhagem Caco-2 e aumentou
em relação à HT-29. O resultado contraditório foi explicado pela produção de IL-8,
reduzida na linhagem Caco-2 e aumentada na HT-29 (53).
Em relação ao estímulo quimiotático, um estudo avaliou a migração de
neutrófilos induzida por ensaio de bolsa de ar em tecido subcutâneo. O tratamento
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com AGCC foi efetivo em aumentar a migração de neutrófilos. Dos AGCC testados, o
acetato mostrou o efeito menos proeminente. Quando o peptídeo bacteriano
formyl-Met-Leu-Phe (fMLP) foi utilizado, nenhuma diferença foi observada (54)
mostrando que o efeito dos AGCC na quimiotaxia de neutrófilos é dependente do
estímulo empregado.
Em células mononucleares os resultados são menos contraditórios. O
butirato inibe a migração de macrófagos de camundongos (RAW 264.7) e
macrófagos primários de ratos estimulados com LPS (55). Acetato, butirato e
propionato inibem a produção, tanto constitutiva quanto estimulada por LPS, de
MCP-1 em monócitos humanos (56).
Em princípio, o efeito quimiotático dos AGCC é mediado pela ativação do
receptor GPR43. Em modelo de colite crônica induzida por dextran, animais
GPR43-/- mostraram redução da quimioatração de polimorfonucleares e redução
da lesão tecidual inflamatória, porém não houve diferenças quando o modelo
empregado era completamente estéril mostrando a importância da microbiota
para ativação do receptor. O estudo também mostrou redução da adesão e da
expressão de L-selectina após tratamento com propionato e butirato (57).
Em cultura primária de microglia de rato, o butirato reduziu a produção de
IL-6 e TNF-α e óxido nítrico (NO) quando foi administrado 22 horas antes do
estímulo com LPS, mas reduziu apenas a produção de IL-6 e elevou a liberação de
NO quando foi administrado simultaneamente ao LPS (58). Em outro estudo, o
butirato foi efetivo em reduzir a produção de NO e a expressão de iNOS induzida
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por INF-γ, mas não por LPS (59). As diferenças entre os regimes de tratamento
impedem uma comparação direta entre esses dois estudos.
Em células de adenocarcinoma humano da linhagem HT-29, células
humanas de lâmina própria, PBMC e em ratos com colite induzida por
trinitrobenzeno, o efeito anti-inflamatório do butirato ocorre pela inibição da
ativação do fator nuclear κB (NF-κB) (60) provavelmente em decorrência da
inibição da HDAC (61). A atividade do NF-κB está alterada em doenças
inflamatórias intestinais como, por exemplo: Doença de Crohn e RCUI (62, 63),
porém a importância desse achado vai além da inflamação propriamente dita uma
vez que a atividade dessa molécula também está frequentemente alterada no
câncer de cólon (64).
Os AGCC também apresentam efeitos antiproliferativos e pró-apoptóticos. O
butirato inibe a proliferação celular com efeitos que diferem de acordo com o tipo
de célula testada. O efeito pró-apoptótico por sua vez parece estar associado ao
efeito antiproliferativo. Também parece haver associação entre o grau de
diferenciação e a eficácia do butirato, células de adenocarcinoma colônico HT-29
tratadas com butirato reduzem sua taxa de proliferação e aumentam sua taxa de
apoptose e o seu grau de diferenciação enquanto células normais de epitélio de
cólon não são afetadas (65).
O butirato induz apoptose em células de câncer coloretal HCT116 via
ativação de p38, indução de estresse de retículo e ativação de caspases 3 e 7 (66).
Efeito semelhante foi demonstrado em células de adenocarcinoma coloretal HT-29.
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É interessante comentar que a exposição prologanda dessas células a doses
gradualmente aumentadas de butirato produziu células resistentes ao efeito próapoptótico. Comparação entre células com e sem exposição prolongada ao butirato
revelou que a resistência ao efeito pró-apoptótico ocorreu após aumento da
capacidade de expressão de proteínas antiapoptóticas e ligadas ao ciclo celular
(67). O butirato também apresenta efeitos antiproliferativos em diferentes células
do sistema imune como: linfócitos T, macrófagos derivados de medula óssea, e
células RAW 264.7. O efeito pró-apoptótico, no entanto, foi observado apenas em
linfócitos T ativados e na linhagem imortalizada de macrófagos (68). O mesmo
estudo sugeriu que as ações pró-apoptóticas e imunomodulatórias do butirato são
mais proeminentes em células que estão ativamente proliferando e menos
expressivos em células mais diferenciadas e em repouso (68).
O acetato também foi associado a efeito pró-apoptótico. Em estudo com
animais GPR43-/- a dose de 10 mM induziu apoptose de forma GPR43 dependente
em neutrófilos, porém a dose de 30 mM foi efetiva em induzir apoptose de
neutrófilos mesmo em animais deficientes de GPR43 embora o resultado fosse
menos proeminente. Isso sugere que o acetato é capaz de induzir apoptose de
neutrófilos através de diferentes mecanismos dependendo da dose utilizada (21).
Em neutrófilos humanos, a dose de 4 mM de acetato não induziu apoptose
espontânea, nem exacerbou apoptose induzida por LPS ou TNF-α. A mesma dose
de butirato e propionato foi efetiva nas três situações, o bloqueio da sinalização
dos receptores GPR41 e 43 com toxina pertussis não reverteu o resultado
enquanto que a tricostatina A, um inibidor de HDACs de classe I e II, conseguiu
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mimetizar os resultados obtidos com butirato e propionato (69). Esses dois
estudos evidenciam que os AGCC podem estimular morte celular programada por
diferentes mecanismos que podem depender das doses utilizadas.
Uma crítica associada aos experimentos que mostram efeitos próapoptóticos dos AGCC é de que as doses utilizadas in vitro estão quase sempre
muito acima das concentrações aferidas na corrente sanguínea. Os resultados
obtidos nesses estudos poderiam refletir um efeito tóxico dessas altas
concentrações que poderia em muito diferir das ações fisiológicas desses
compostos. Deve-se considerar, no entanto, que as concentrações séricas desses
compostos podem apresentar grandes variações relacionadas à dieta, consumo de
álcool ou doenças metabólicas (70-72). Além disso, as concentrações encontradas
nos cólons por vezes até superam às utilizadas em estudos com linhagens
derivadas de células dos cólons o que corrobora especulações de que os AGCC
poderiam responder pelos efeitos anticancerígenos associados às dietas ricas em
fibras. Por fim deve-se considerar a possibilidade de uso farmacêutico desses
compostos com doses mais elevadas para obter resultados mais significativos.

1.5

MICROGLIA

Classicamente descritas como macrófagos residentes do SNC, as células da
microglia surgem inicialmente da vesícula vitelina e depois de precursores
mielóides que migram para o SNC durante o período embrionário. No SNC,
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rapidamente se espalham por cérebro e medula espinhal formando uma população
que se autorrenova por toda a vida (73). No entanto, quando o SNC é acometido
por processos inflamatórios, ocorre recrutamento de células imunes da corrente
sanguínea o que leva a formação de infiltrados formados tanto por microglia
quanto por monócitos/macrófagos que, quando estabelecidos, são difíceis de
distinguir da microglia residente porque apresentam o mesmo padrão de
expressão de marcadores celulares (74).
Tal como outros fagócitos mononucleares, a microglia tem a capacidade de
expressar diversas citocinas, quimiocinas, moléculas coestimulatórias e TLRs entre
outros (74). Entretanto, quando inativada, a microglia difere de outros macrófagos
por apresentar menor expressão de moléculas pró-inflamatórias sendo a principal
diferença sua baixa expressão de moléculas de MHC de classe II em relação a
macrófagos infiltrantes (75). A necessidade de manutenção de fenótipo menos
responsivo por parte da microglia pode ser explicada pela necessidade de manter a
delicada homeostase do SNC, um fenótipo mais “responsivo” poderia facilmente
ativar e cronificar processos inflamatórios exacerbando danos teciduais e sequelas
neurológicas. Portanto, mecanismos responsáveis por manter a microglia nesse
estado de quiescência fazem-se necessários para preservar o tecido neuronal e
respondem pelas principais diferenças entre a microglia e os demais fagócitos
mononucleares. Talvez o mais importante mecanismo de manutenção desse estado
seja a expressão do microRNA 124 (miRNA-124). Esse microRNA é expresso pela
microglia, mas não por monócitos/macrófagos periféricos. Sua expressão mantém
essas células em seu estado de baixa responsividade com baixa expressão CD45 e
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de MHC de classe II. A transfecção do miRNA-124 em macrófagos derivados de
medula óssea resulta em fenótipo semelhante ao da microglia com baixa expressão
das mesmas moléculas e com maior resistência à ativação. O estímulo inflamatório
com LPS ou INF-γ suprime a expressão de miRNA-124 permitindo à microglia
assumir fenótipo ativado com alta expressão de moléculas pró-inflamatórias (76).
Inicialmente essas células foram descritas como células “em repouso” que
permaneciam inativas até o momento em que alguma injúria ao SNC iniciava sua
atividade. Assim existiam dois conceitos de microglia “em repouso” em
contraposição à microglia “ativada” (77). Estudos recentes mostraram que, ao
contrário da visão pré-estabelecida, a microglia “em repouso” é na verdade célula
de grande atividade que emite processos que escaneiam as superfícies celulares do
SNC sendo capazes de avaliar toda a superfície interna do SNC a cada 12 horas
(78). Essa descoberta levou a uma nova visão sobre a microglia que, de células em
repouso, passaram a ser vistas como células em “estado de vigilância”. Mais que
uma simples curiosidade, essa descoberta aumentou o interesse por possíveis
funções da microglia no desenvolvimento em processos fisiológicos (79).
O interesse pela microglia aumentou à medida que aumentou o
conhecimento sobre a importância da inflamação em processos patológicos do
SNC. Ficou evidente que, em diversas doenças, a patologia inicia por uma disfunção
da microglia que lesa secundariamente os neurônios. Mais do que ajudar na
elucidação de fisiopatologia de doenças neurológicas, os estudos sobre a microglia
auxiliaram também na compreensão de doenças psiquiátricas antes vistas como
“simples” alterações de neurotransmissores. A presença de comportamento

31

excessivo de limpeza corporal em camundongos foi sugerida como modelo de
transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Camundongos com mutações no fator de
transcrição Homeo-box-b8 (Hoxb8) apresentam esse distúrbio comportamental
que é caracterizado não apenas por comportamento excessivo de autolimpeza
como também pela limpeza excessiva de outros animais do grupo. A perda de
função dessa proteína na microglia resulta no comportamento anormal que pode
ser revertido pela substituição da forma mutante por microglia normal. É
interessante o fato de que a expressão desse fator de transcrição não é uniforme
por todo SNC, estando presente em diversas áreas, entre elas córtex orbitofrontal,
giro do cíngulo anterior e núcleo caudado que, em pacientes com TOC, foram
associadas a alterações metabólicas (80, 81).
Um exemplo da importância da microglia em processos patológicos vem do
estudo da Síndrome de Rett. Essa síndrome é doença ligada ao cromossomo X cujo
gene responsável, MECP-2, foi também associado ao espectro autista (82). Foi
demonstrado que a microglia com deficiência do gene MECP-2 libera quantidades
excessivas de glutamato que lesam neurônios (83). No modelo animal a irradiação
do crânio seguida de transferência adotiva de medula de animais normais resultou
na substituição da microglia alterada por microglia “tipo selvagem” com melhora
clínica e aumento da sobrevida (84).
A liberação de glutamato pela microglia também foi apontada como
mecanismo de lesão em outros modelos de doença. Na esclerose múltipla (EM) o
glutamato parece ser uma fonte importante de dano tecidual. Evidências de
estudos clínicos e experimentais corroboram essa hipótese. Níveis aumentados de
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glutamato são encontrados em líquido cefalorraquiano (LCR) de pacientes com EM
ativa em comparação com controles saudáveis ou pacientes com EM sem lesões
ativas. Em pacientes com EM secundariamente progressiva, níveis elevados de
glutamato no LCR foram associados a pior evolução clínica do déficit neurológico
(85, 86). Através de técnica de espectroscopia por ressonância magnética foi
possível demonstrar a presença de níveis elevados de glutamato em lesões agudas
e na substância branca de pacientes com EM (87). Existem várias possibilidades
para explicar a origem do excesso de glutamato presente nas lesões de EM. Uma
hipótese é que a microglia e macrófagos infiltrantes do SNC liberam glutamato
quando ativados. De fato, quando ativados por LPS, microglia e macrófagos liberam
grandes quantidades de glutamato que é produzido pela ação da glutaminase,
enzima responsável por catalisar a conversão de glutamina em glutamato mais
amônia (88-90). A presença de glutamato em excesso leva a perda neuronal por
excitotoxicidade glutamatérgica. O bloqueio farmacológico da ação do glutamato
reduz a progressão da doença no modelo animal tanto de doença aguda quanto na
fase secundariamente progressiva (91, 92).
A identificação de compostos químicos capazes de atenuar a ativação
inflamatória da microglia pode gerar benefícios relevantes para pacientes com
doenças do SNC. O acetato parece ser o candidato ideal entre os AGCC, pois é
encontrado em maiores concentrações séricas. Em relação a outros fármacos esse
composto tem a vantagem de ser um derivado da dieta o que leva a
questionamentos sobre possível papel das fibras alimentares não apenas na
prevenção de doenças dos cólons, mas também na prevenção de doenças do SNC.
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1.6

AUTOFAGIA E IMUNIDADE DO SNC

Autofagia é termo genérico que define processo celular pelo qual partes de
conteúdo citoplasmático é degradado por lisossomos. Ocorre tanto em organismos
unicelulares quanto em pluricelulares, nesses últimos ocorrendo em todos os tipos
de células(93).
Existem 3 classes de autofagia: macroautofagia, microautofagia e autofagia
mediada por chaperonas(93).
Na microautofagia os lisossomos internalisam pequenas partes de
citoplasma engolfando-as diretamente através da invaginação da membrana
lisossomal(93).
Na autofagia mediada por chaperonas proteinas malformadas são
diretamente translocadas para o lúmem lisossomal(93).
A macroautofagia é a forma mais estudada de autofagia. É caracterizada
pela presença de autofagossomos que são membranas responsáveis por isolar
partes do citoplasma incluindo organelas e material solúvel. Os autofagossomos
fundem-se com lisossomos formando, assim, os autolisossomos onde o material
englobado é degradado(93).
Neste texto, o termo autofagia será utilizado como sinônimo de
macroautofagia.
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A mais óbvia função da autofagia é manter a viabilidade celular em
situações de privação de nutrientes. No entanto, é errado entender autofagia como
simples processo de geração de energia. O processo inicial de indução da autofagia
começa antes que os estoques de energia estejam exauridos. Em condições de
privação o anabolismo proteico é inibido, porém a síntese de algumas proteínas é
mantida ou mesmo aumentada. Essas proteínas são essenciais para a adaptação da
célula às condições de privação nutricional, por exemplo: enzimas antioxidantes,
proteínas da cadeia respiratória e enzimas lisossomais (94, 95). De fato, a privação
de nitrogênio e aminoácidos é o estímulo que induz autofagia mais fortemente e
seu principal produto são aminoácidos oriundos das organelas degradadas.
Quando os níveis intracelulares de aminoáciods são restaurados à normalidade, a
autofagia é inibida. Dessa forma a autofagia funciona como um mecanismo de
“feedback” negativo que mantém níveis adequados de aminoácidos permitindo a
síntese de proteínas essenciais para adaptação às condições de privação (96).
No fígado, os aminoácidos gerados pela processo autofágico desempenham
importante papel na gliconeogênese. Os aminoácidos produzidos pela degradação
de organelas são convertidos em glicose via gliconeogênese contribuindo de forma
significativa na manutenção dos níveis séricos de glicose. Em modelo murino,
quando a autofagia é bloqueada via deleção de ATG7, os animais “knockouts” são
capazes de manter níveis glicêmicos semelhantes aos controles selvagens durante
as primeiras 24 horas de privação de alimentos. Em seguida, apesar da
manutenção da privação de alimentos, os controles elevam seus níveis glicêmicos
enquanto os “knockouts” evoluem com redução contínua da glicemia sanguínea.
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Logo, fica claro o papel da autofagia na gliconeogênese hepática e manutenção da
glicemia (97).
A autofagia permite ainda gerar energia na forma de ATP. Os aminoácidos
liberados pelo processo podem ser convertidos em intemediários do ciclo dos
ácidos tricarboxílicos. O bloqueio da autofagia em células tumorais via deleção de
ATG5 resultou em diminuição dos níveis de metabólitos do ciclo dos ácidos
tricarboxílicos que são produzidos exclusivamente pelas mitocôndrias (citrato,
aconitrato, and isocitrato). O mecanismo subjacente a esse processo parece ser um
bloqueio da capacidade das mitocôndrias em converter piruvato e ácidos graxos
em acetil-CoA e citrato. De fato, as células tumorais deficientes de ATG5 mostraram
respiração mitocondrial deficiente o que resultou em acentuada redução dos níveis
de ATP e aumento dos níveis de AMP em resposta a privação de nutrientes (98).
A autofagia também é importante no aproveitamento dos estoques do
gordura nos hepatócitos. Em condições de privação nutricional, os estoques de
gordura na forma de gotículas de triglicérides são hidrolisados liberando ácidos
graxos. A autofagia funciona paralelamente à hidrólise degradando gotículas
gordurosas por via lisossomal permitindo maior liberação de ácidos graxos livres
para β-oxidação (99).
Uma vez induzida autofagia, uma sequência de eventos intracitoplasmáticos
é desencadeada iniciando o englobamento de partes do conteúdo citoplasmático e
formação de um fagoporo, culminando na fusão dos autofagossomos com os
lisossomos (100). O processo é complexo e altamente regulado. Inicialmente
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ocorre a formação de um fagoporo que sofre processo de elongação para se
transformar em um autofagossomo.
No processo de elongação a proteína ATG12 é conjugada à ATG5 pela ação
da proteina ATG7. O complexo ATG5-ATG12 se associa aos fagoporos, mas é
liberado e, por isso, está ausente nos autofagossomos. Em outra reação a molécula
LC3-I é conjugada a lipídeos fosfatidil etanolamina pela proteína ATG7 dessa
maneira formando LC3-II. Ao contrário do complexo ATG5-ATG12, a LC3
permanece ligada aos autofagossomos. Uma vez formados, os autofagossomos são
transportados até os lisossomos pelos microtúbulos permitindo a fusão
autofagossomo-lisossomo e a finalização do processo (101).
Embora a autofagia seja, em princípio, induzida por estímulos específicos,
em condições normais de funcionamento 1 a 1,5% das proteínas celulares sofrem
catabolismo autofágico a cada hora. Essa autofagia basal constitui importante
mecanismo de “controle de qualidade” das organelas citoplasmáticas e é
fundamental para a homeostase de diferentes tipos de células como hepatócitos e
neurônios. Evidências indicam que a autofagia basal é seletiva tendo como alvo
organelas diferentes dependendo da célula onde ocorre (93).
A proteína p62, também conhecida como sequestrossomo 1/SQSTM1, é um
conhecido substrato para autofagia seletiva. É universalmente expressa em células
de animais. No desenvolvimento do processo autofágico, a p62 interage com a LC3
sendo incorporada ao autofagossomo e, posteriormente, degradada quanto da
fusão deste com os lisossomos (102, 103). Evidências associam a p62 à autofagia
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seletiva de agregados de proteínas malformadas (104, 105). Quando a autofagia é
bloqueada, ocorre acúmulo de p62 na célula. Por outro lado, a indução de autofagia
diminui as quantidades intracelulares de p62 (106, 107). De fato, agregados de
proteinas malformadas contendo p62 e ubiquitina são encontrados em doenças
neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica
(108). Essa proteína pode ainda influenciar o funcionamento celular atraves de
interações com outros proteínas não relacionadas à autofagia. Ela pode, por
exemplo, se associar ao TRAF6 (do inglês: TNF receptor-associated factor 6) dessa
forma influenciando na ativação celular via NF-KB ou atuar na agregação da
caspase 8 facilitando a apoptose (109).

Por outro lado, em macrófagos

estimulados por INF-γ ou CpGs a p62 inibe a expressão de diversas citocinas
inflamatórias (IL-12p40, TNF-α, IL-6, IL-1β e INF-β) enquanto a inibição da síntese
da p62 leva a aumento significativo da síntese dessas mesmas citocinas (110).

1.7

RELAÇÃO ENTRE AGCC E AUTOFAGIA

A relação entre AGCC e autofagia foi pouco estudada até o momento. Um
único estudo mostrou indução de autofagia pelo propionato. Tang et al. mostraram
que o pré-tratamento com propionato induz disfunção mitocondrial com quebra
no produção de ATP levando à inibição da via mTorc1 e, dessa forma, estimulando
mitofagia. Os autores concluiram que esse efeito pode ser prejudicial em futuras
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aplicações de AGCC no tratamento de câncer. Em nenhum momento os autores
investigam os mecanismos de ação “clássicos” dos AGCC como ativação de
receptores e inibição de histonas (111).
O acetato na forma de acetil-CoA também foi relacionado à autofagia por ser
fonte de nutrientes para a célula. Níveis reduzidos de acetil-CoA induzem autofagia
por funcionarem como condição de privação de nutrientes. A reposição dos níveis
de Acetil-CoA, ao contrário, inibem autofagia por indicar abundância de nutrientes
para a célula (112). Portanto, variações fisiológicas dos níveis de Acetil-CoA
intracelular são fundamentais na regulação da autofagia. Uma vez que o acetato
estimula a produção de acetil-CoA deve, em princípio, inibir a autofagia.
Embora referências diretas a possíveis ações dos AGCC na autofagia sejam
escassas, diversos estudos fazem supor que esses compostos devem interferir
direta e indiretamente na regulação da autofagia.
Em primeiro lugar, sendo esses compostos fonte de energia para as células,
devem inibir autofagia via inibição da via da mTOR. Isso pode ser particularmente
importante nos colonócitos que recebem abundantes quantidades de AGCC
oriundas da fermentação nos cólons (11).
Por fim, dadas as estreitas relações entre os receptores GPR41 e 43 e o
metabolismo energético, pode-se especular interação entre a ativação desses
receptores e a regulação da autofagia (113).
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acetato ao interior dos neurônios, pois é capaz the cruzar a barreira
hematoencefálica e a membrana plasmática sem a necessidade de transportadores
específicos (158).
Na prática científica, é comum apontar em um objetivo inicial e terminar
em um objetivo completamente diferente. Nosso objetivo inicial era estudar o
efeito da leptina na microglia, o acetato, representava uma parte menos
importante do projeto. Todavia, passou de coadjuvante a ator principal. Agora
concluímos que modula a ativação inflamatória da microglia pelo LPS e induz
autofagia, sendo esse último achado o mais relevante. Esperamos que no futuro
esse AGCC seja testado e aprovado para uso clínico, pois, na verdade, o verdadeiro
objetivo desse e de qualquer outro estudo científico não é estudar a ativação de
uma célula, mas melhorar a qualidade de vida de seres humanos.
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8

CONCLUSÕES

O acetato possui efeitos imunomoduladores que não podem ser definidos
como pró ou anti-inflamatórios, pois pode, ao mesmo tempo, estimular e inibir a
expressão de citocinas inflamatórias. Os efeitos citoprotetores ocorrem por ação
direta nas células, ou seja, não são secundários ao efeito imunomodulador.
Concluímos ainda que:
o O acetato estimula de forma dose dependente a produção de TNF-α em
células da linhagem C8-B4 ativadas com LPS. O estímulo à produção de
TNF-α ocorre por mecanismo epigenético. A participação dos receptores
GPR nesse processo não foi completamente descartada.
o O acetato também estimula a produção de TNF-α em culturas primárias de
microglia de camundongos.
o O acetato inibe a produção de IL-6 em células da linhagem C8-B4 de
microglia ativadas por LPS.
o O acetato melhora a viabilidade celular de células da linhagem C8-B4 de
microglia ativadas por LPS. O mecanismo citoprotetor responsável pela
melhora da viabilidade celular é a indução de autofagia.
o O acetato induz autofagia por mecanismo epigenético que é independente
dos receptores de AGCC, GPR41 e 43.
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