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

A doença do Fígado gordo (NALFD) é uma das principais patologias de fígado na
atualidade, podendo progredir para cirrose e hepatocarcinoma. Alguns estudos
reportam os efeitos benéficos do treinamento aeróbio crônico em reverter a NAFLD.
Objetivo: Nós verificamos se o treinamento aeróbio crônico melhora o quadro de
resistência à insulina, inflamação e esteatose hepática causados pela dieta
hiperlipídica (HF) e se o PPAR-alpha está envolvido neste processo. Métodos:
Animais selvagens C57BL6 (WT) e knockout para PPARα (KO) foram alimentados
com dieta padrão (SD) ou HF durante 12 semanas, os animais submetidos a dieta HF
foram treinados na esteira durante as 8 últimas semanas de dieta, metade dos animais
KO treinados receberam ainda 15mg/kg/dia de rosiglitazona durante o mesmo período
de treinamento. Todos os animais foram avaliados quanto a resposta a glicose e a
insulina (ITT e GTT), níveis de AST, TAG e colesterol total no soro, conteúdo hepático
de TAG, citocinas (ELISA), expressão gênica (qRT-PCR) e expressão proteica
(WESTERN BLOT). Resultados: A exposição crônica a dieta HF aumentou acumulo
de TAG hepático, levando a NALFD, aumentou níveis de AST, resistência periférica à
insulina e índice de adiposidade. O treinamento reduziu todos estes parâmetros em
ambos os genótipos de animais. O desenvolvimento da NAFLD não foi associada com
a inflamação, entretanto os animais KO treinados apresentaram uma resposta
inflamatória exacerbada, que foi causada provavelmente pela redução na expressão
de PPARγ, pois quando esses camundongos foram tratados com rosiglitazona eles
apresentação melhora no quadro inflamatório e na resistência à insulina. Conclusão:
Concluímos que o exercício diminuiu os danos causados pela dieta HF independente
do PPARα, provavelmente por um aumento na oxidação periférica de ácidos graxos;
e que a ausência do PPARα junto com um estimulo de estresse (exercício) levam a
queda na expressão de PPARγ, e a uma resposta inflamatória exacerbada, que é
revertida pela administração da rosiglitazona.
Palavras chave: Treinamento aeróbio crônico. PPARα. NAFLD. Inflamação.
Resistência à insulina. Obesidade. PPARγ.

ABSTRACT
Batatinha HAP. Aerobic Exercise decreases NAFLD, but promotes liver inflammation
in PPAR-alpha knockout mice via PPAR-gamma inhibition [Master’s Thesis (Cellular
and tissue Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo; 2015
The nonalcoholic fat liver disease (NAFLD) is one of the main liver diseases
today, and may progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Some studies have
shown the beneficial effects of aerobic exercise on reverse NAFLD. Aim: Here we
verify whether chronic aerobic exercise improve the insulin resistance, liver
inflammation and steatohepatitis caused by a high fat diet (HF) and whether PPARα is
involved in these actions. Methods: C57BL6 wild type (WT) and PPAR-α knockout
(KO) mice fed with a standard (SD) or HF during 12 weeks, the HF mice were trained
on a treadmill during the last 8 weeks, half of KO trained animals also received
15mg/kg/day of rosiglitazone during the same 8 weeks of training, all mice were
evaluated glucose and insulin tolerances (GTT and ITT), serum levels of AST, TAG
and total cholesterol, hepatic content of triacylglycerol, cytokines (ELISA), gene
expression (qRT-PCR) and protein expression (WESTRN BLOT).Results: Chronic
exposure to HF diet increased triacylglycerol accumulation in the liver, leading to
NAFLD, and increase in aminotransferase in the serum, peripheral insulin resistance,
and adiposity index. Exercise reduced all this parameters in both animals genotype.
The lipid accumulation in the liver was not associated with inflammation, however KO
mice when trained presented a huge inflammatory response that was probably caused
by a decrease on PPARϒ expression. When these mice were treated with
rosiglitazone, they presented decrease on inflammatory cytokines as well as
improvement on insulin sensitivity. Conclusion: We conclude that exercise improved
the damage caused by a HF independently of PPARα;apparently, by a peripheral fatty
acid oxidation in the skeletal muscle, and the absence of PPARα together with a stress
condition (exercise) leads to decrease on PPARγ expression and a huge inflammatory
response, which was attenuated by rosiglitazone administration.

Keywords: Chronic aerobic exercise. PPARα. NAFLD. Inflammation. Insulin
resistance. Obesity. PPARγ.
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1 Introdução

A obesidade é sem dúvida nenhuma, a doença com maior avanço em número
de casos dos últimos trinta anos, representando um grave problema para saúde
pública, afetando tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento (1). Estudos
epidemiológicos apontam que aproximadamente 69% da população dos Estados
Unidos apresentam excesso de peso, sendo classificados como sobrepeso (25 ≤ IMC
≤ 30 kg/m2) 37% desses indivíduos e 32% como obesos (IMC ≥ 30 kg/m 2) (1). No
Brasil, a prevalência de adultos com sobrepeso, em um período de 34 anos (19752009), aumentou quase três vezes para homens e duas vezes para as mulheres,
sendo que no mesmo período a incidência da obesidade para o gênero masculino
aumentou mais de quatro vezes e para o feminino mais de duas vezes (2).
Desde a década de 80, observa-se uma grande associação entre a obesidade
e o desenvolvimento de outras co-morbidades como hipertensão arterial, dislipidemia,
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (3). Muitos estudos evidenciam, como fator central
desta associação, a inflamação sistêmica crônica de baixo grau, que acarreta no
desenvolvimento da síndrome metabólica diminuindo a qualidade e a expectativa de
vida (4) (5)
Farooq e colaboradores (2015) (6) demonstraram uma correlação positiva entre
o quadro de síndrome metabólica e os níveis de proteína C reativa (CRP), importante
marcador clinico de inflamação, bem como com a circunferência da cintura, os níveis
de glicose em jejum e os valores de HOMA-IR que demonstram resistência à insulina.
Em concordância, camundongos alimentados com dieta hiperlipídica por 24 semanas
apresentam inflamação no tecido adiposo e desenvolvem um quadro de resistência
periférica à insulina e esteatose hepática (4)
O fígado desempenha papel de destaque na homeostase da glicose, sendo um
dos primeiros órgãos afetados pela obesidade e resistência à insulina. Alterações
hepáticas na ação da insulina promovem efeitos severos nas vias metabólicas da
glicose, aumentando a concentração plasmática desta, e contribuindo para o
desenvolvimento da DM2 (7). Contudo, além das alterações no metabolismo da
glicose, a obesidade e resistência à insulina promovem diversas alterações nas
funções hepáticas relacionadas ao metabolismo de ácidos graxos (AG), como
aumento na captação e na síntese de novo de AG, inibição da β-oxidação mitocondrial
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e redução da liberação de VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade) (8). Esses
efeitos aumentam os ácidos graxos livres (AGLs) na circulação e favorecem o
desenvolvimento da doença do fígado gordo não alcoólica (NAFLD), que se trata de
uma deposição ectópica de triglicerídeos no parênquima dos hepatócitos (9-10). A
NAFLD surge como uma das doenças de fígado mais comum, sendo sua evolução
uma das principais causas da esteatose hepática (NASH) e da cirrose (11).
Além das alterações no metabolismo hepático, induzidas pela obesidade, a
hipertrofia do tecido adiposo parece ser também um link entre essa co-morbidade e o
desenvolvimento da NAFLD. O acúmulo exacerbado de TAG nos adipócitos leva o
tecido adiposo a uma situação de hipóxia por falta de oxigênio. Esses dois fatores
induzem a liberação de citocinas pró-inflamatórias e fatores de quiomioatração, como
TNF-α, MCP-1, HIF-1α, que sinalizam para o recrutamento de macrófagos e outras
células do sistema imune, exacerbando ainda mais o quadro inflamatório (12)
O TNF-α liberado pelo tecido adiposo, além de prejudicar a via de sinalização
da insulina e aumentar a inflamação sistêmica, também estimula a ação da lipase
hormônio sensível (HSL), enzima responsável por hidrolisar o TAG, o que aumenta a
liberação de AGL na corrente sanguínea e seu influxo para o fígado, contribuindo
ainda mais com o desenvolvimento da NAFLD (13)
Sugere-se que a inflamação sistêmica crônica tem uma participação central na
patogênese da resistência à insulina relacionada à obesidade, que acarreta no
desenvolvimento da doença do fígado gordo, já que o aumento da atividade do IKK é
capaz de fosforilar o substrato do receptor de insulina (IRS)-1 em resíduo serina,
prejudicando assim a via de sinalização por este receptor (14). O aumento dos AGLs,
que podem ser provenientes tanto do aumento da lipólise basal decorrente da
obesidade, quanto da diminuição da captação de ácidos graxos pelos tecidos
periféricos devido à resistência à insulina (15); junto com a elevação das endotoxinas
devido a alteração na composição da microbicroiota intestinal em resposta a dietas
ricas em gordura saturada (16); são as possíveis causas da ativação do toll-like
receptor 4 (TLR-4), proteína responsável por reconhecer patógenos, principalmente
do tipo gram negativos e acionar a resposta imune inata (17) .
Uma vez acionado, o TLR-4 induz uma série de sinalizações que culminam no
aumento da expressão de proteínas pró-inflamatórias e na instalação do quadro de
resistência à insulina. Outra proteína importante neste processo é o receptor de TNF
(TNFR), acionado por TNF-α (Figura 1). Além desses receptores, ativação do
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inflamassoma nas células hepáticas também está relacionado com o aumento do
quadro inflamatório (18-19), esse complexo multiproteico está relacionado com a
ativação da caspase-1, promovendo a secreção de citocinas pró-inflamatórias na
forma ativa, a Interleucina (IL) 1β e IL-18 (20).

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

O inflamassoma tem relação direta com a disfunção metabólica associada à
obesidade, além da caspase-1 e IL-1β estarem diretamente relacionado com o
desenvolvimento da NASH. Camundongos alimentados com dieta hiperlipídica por 12
semanas apresentaram um aumento na expressão gênica de caspase-1 e IL-1β no
fígado, quando comparados com camundongos com dieta normal. Já a deleção da
caspase-1 se mostrou de extrema importância no desenvolvimento e manutenção da
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esteatose hepática, já que animais nocautes para caspase-1, alimentados com dieta
rica em gordura tiveram níveis de lipídeos significantemente menor no fígado, além
de apresentarem melhora no metabolismo lipídico circulante observado por níveis
menores de colesterol e AGL (18)
Estudos demonstram como principais alvos terapêuticos o exercício físico e a
restrição calórica. Trabalhos publicados com pacientes com quadro de NASH
mostraram que a perda de peso gradual (5-10%), por restrição calórica e exercício
físico regular, levam a uma diminuição na incidência de síndrome metabólica,
resistência à insulina, reversão no quadro de esteatose hepática (21-24).
O exercício físico moderado tem uma participação fundamental nesse
processo, pois durante sua execução é observado um aumento na concentração
sarcoplasmática de Cálcio (Ca2+), devido a contração muscular, e uma alteração na
relação AMP/ATP resultante do aumento no consumo de ATP, esses dois
mecanismos são responsáveis por ativar a proteína quinase ativada por AMP (AMPK)
(25-26).
AMPK é uma proteína heterotrimérica que regula a homeostase energética
celular do corpo, coordenando inúmeras vias metabólicas. Quando ativada tem a
capacidade de alterar o estado celular de anabólico para catabólico, estimulando o
metabolismo oxidativo (27-28).
A ativação da AMPK é importante para a captação de glicose sem estímulo da
insulina, por fosforilar o complexo RabGTP, envolvendo as enzimas TBC1D4 e
TBC1D1, que permite a dissociação da proteína Rab e a translocação do GLUT-4 para
membrana plasmática, aumentando a captação de glicose (27)
Além disso, ela desempenha um papel central na regulação do metabolismo
hepático, pois além de estimular a oxidação de AG, reduzindo o conteúdo intracelular
de malonil-Coa que por consequência aumenta a expressão da carnitina palmitoil
transferase 1 (CPT1) (29), parece inibir a síntese de novo AG e a produção hepática
de glicose (30), estimulando a transcrição de genes mitocondriais e inibindo a
expressão de genes lipogênicos. (Figura 2) adaptada de (25)
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Figura 2 - AMPK modulada pelo exercício físico e seus mecanismos de ação. A alteração na
relação ATP/AMP e a concentração de cálcio aumentada no reticulo sarcoplasmático durante o
exercício são capazes de ativar AMPK. AMPK diminui a expressão de Malonil-Coa, por consequência
aumenta a quantidade de CPT1 e estimula a B-oxidação. AMPK fosforila SIRT1 que estimula a
expressão gênica de PGC-1α e por consequência de PPARα, e inibe a expressão de genes lipogênicos.

A AMPK pode ser considerada uma enzima com atividade imunometabólica,
porque além dos efeitos na modulação do metabolismo de glicose e ácidos graxos
nas células é capaz de reduzir a resposta inflamatória por meio da ativação do
metabolismo oxidativo, que leva as células imunológicas a expressarem um fenótipo
anti-inflamatório, direcionando assim os linfócitos T auxiliadores para linfócitos do tipo
T helper-2, e os macrófagos para um subtipo M2, caracterizados por produzirem IL-4
e IL-10 (28), citocinas essas que inibem a sinalização do NF-kB, um complexo proteico
que atua como fator de transcrição de citocinas pró-inflamatórias tais como TNF-α e
IL-1β (31)
Alguns estudos relatam que a AMPK aciona a enzima sirtuína-1 (SIRT-1),
enzima essa capaz de controlar o processo de deacetilação de diversos fatores e cofatorestranscricionais, dentre eles, o PGC-1α (do inglês “peroxisomeproliferatoractivated receptor γ co-activator 1α”), ativando, entre outros fatores de transcrição, os
receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARS) (32). Os PPARS são
fatores de transcrição da família de receptores nucleares, que controlam a expressão
de genes envolvidos no metabolismo da glicose e lipídios.
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Existem três isoformas de PPAR, sendo que as isoformas alpha e gama são as
mais encontradas no fígado. O PPARγ, apesar de estimular a transcrição de genes
lipogênicos, demonstra um papel importante na redução do quadro inflamatório.
Estudos recentes reportam que a ativação do PPARγ diminui a atividade do fator
nuclear κB (NF-kB) o que impede a transcrição de proteínas pró-inflamatórias e
moléculas quimioatraente, controlando a inflamação além de estar diretamente
relacionada com a polarização de macrófagos para o tipo M2, que assumem um
caráter anti-inflamatório (33)
Já o PPARα aumenta o metabolismo oxidativo por estimular a atividade de
enzimas da β-oxidação, favorecendo principalmente a β-oxidação peroxissomal, o
aumento da proliferação de peroxissomos e a atividade da acil-CoA oxidase (ACO)
(34). Na mitocôndria, Os AG de cadeia longa são transportados para a matriz
mitocondrial utilizando um co-transporte de carnitina (CPT1, CPT2 e carnitina-acilcarnitina translocase (CACT) (35). Já nos peroxissomos os ácidos graxos de cadeia
muito longa são oxidados de maneira dependente da acil-CoA oxidase (ACO) e dessa
oxidação não há formação de ATP pela fosforilação oxidativa (34)
Além, de estar envolvido no metabolismo oxidativo, o PPARα desempenha um
importante papel na redução do quadro inflamatório. Isso ocorre, pois ao se ligar no
DNA o PPARα inibi a translocação da subunidade p65 do NF-kB, o que impede a
transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Como especificado na figura 3. Rinker e
colaboradores(36) verificaram que camundongos PPARα(-/-) submetidos a dieta
hiperlipídica apresentam maior acúmulo de lipídios no fígado, bem como maior
infiltrado de macrófagos e expressão de genes pró-inflamatórios.
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Figura 3 - Mecanismo de ação do PPARα inibindo NF-kB e aumentando a transcrição de genes
do metabolismo oxidativo.

O treinamento físico é capaz de modular a expressão de PPARα no fígado.
Três meses de um programa de treinamento físico aumentou de forma significativa a
expressão de mRNA de PPARα no fígado de camundongos (37). Esse receptor é
essencial na regulação da circulação de triglicerídeos ricos em lipoproteína (TRLs) por
aumentar a atividade da Lipoproteína Lipase (LPL), enzima chave na hidrolise do
Triacilglicerol (TAG). A LPL também aumenta a concentração de HDL (lipoproteína de
alta densidade) e reduz a quantidade de LDL (lipoproteína de baixa densidade), o
fenótipo mais prevalente em pacientes com doenças coronarianas (38).
Tendo em vista a importância dos PPARs no metabolismo de ácidos graxos e
na redução do quadro inflamatório no fígado, no presente estudo investigamos se o
efeito do exercício físico em reduzir o acumulo de gordura hepático e a inflamação,
melhorando o quadro da NAFLD, é dependente de PPARα. E a ação anti-inflamatória
do PPARγ no fígado.
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2 Objetivos

2.1

Objetivo Geral

Observar se o efeito anti-inflamatório e a redução na NAFLD em animais
submetidos ao treinamento físico, alimentados com dieta rica em gorduras saturadas
são mediados via PPAR-alpha.

2.2

Objetivos Específicos
Avaliar em camundongos C57BL/6J e PPARα(-/-) submetidos à dieta

hiperlipídica, o efeito do treinamento aeróbio, sobre:
I.

Sensibilidade à insulina (métodos empregados: ITT e GTT)

II.

Alterações no perfil glicêmico, insulinêmico e lipídico plasmático
(triglicerídeos, VLDL, LDL e HDL), (métodos empregados: kits
colorimétricos para perfil lipídico, glicosímetro para glicemia basal no dia
do sacrifício e ensaio imuno-enzimático para insulina)

III.

Grau de esteatose hepática dos animais (histologia por HE)

IV.

A via de sinalização envolvida na resposta inflamatória por alterações no
conteúdo de mRNA e proteína total (caspase-1, IL-1β, TLR4, NLRP3,
NF-kB (p65), IkB-alfa) (PCR real time e Western Blott)

V.

Alterações no conteúdo proteico das enzimas relacionadas ao
metabolismo lipídico (ACC total e fosforilada, AMPK total e fosforilada,
FAS total) (Western Blott).

VI.

Ação anti-inflamatória do PPARγ por expressão das citocinas pró e antiinflamatórias (ELISA)
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3 Justificativa

A obesidade é a doença com maior ascendência na atualidade, tornando-se
um problema de saúde pública o que gera altos gastos para o governo anualmente.
Esta enfermidade está associada com um quadro inflamatório sistêmico crônico, que
pode ser o gatilho para o desenvolvimento da esteatose hepática, uma doença na qual
existe um acúmulo de gordura no parênquima fígado e sua complicação pode evoluir
para cirrose.
O fígado tem um papel central na homeostase metabólica além de ter um
importante papel imunológico, e a injúria desse órgão leva a piora na qualidade e
expectativa de vida.
Diversas medidas são tomadas para atenuar os efeitos alarmantes causados
pelo quadro inflamatório em indivíduos obesos. Estudos evidenciam que a atividade
física é um método eficaz tanto na profilaxia quanto no tratamento desta doença.
Durante o exercício a enzima AMPK e o PPARα são ativados aumentando o
metabolismo oxidativo que estimula a oxidação de AG, inibe a síntese de novo AG e
a produção hepática de glicose; e diminuindo a inflamação sistêmica por meio da
inibição do NF-kB.
Deste modo o incentivo a prática regular de exercício físico melhora a qualidade
e expectativa de vida da população, auxiliando na gestão de saúde pública, por reduzir
os gastos governamentais com medicamentos e tratamentos.
No entanto, são escassos os estudos que tentam demonstrar as vias
moleculares associadas às disfunções metabólicas, inflamatórias e ao processo de
desenvolvimento da esteatose. O entendimento da associação, entre alterações
metabólicas e o processo inflamatório, é extremamente relevante, para a identificação
das melhores estratégias para combater a epidemia da obesidade. Podendo a partir
daí, selecionar o melhor modelo de treinamento físico, de restrição alimentar e mesmo
a utilização farmacológica de agonistas e inibidores das vias que são envolvidas nesse
processo.
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4 Métodos e atividades de pesquisa desenvolvidas

4.1

Protocolo experimental

4.1.1 Desenhos experimentais e Administração das dietas

Foram utilizados camundongos knockout para PPARα (KO) e a linhagem
background C57BL/6J (WT) obtidos da Jackson Laboratory mantidos em sala com
ciclo claro-escuro de12h e temperatura de 23 ± 2 ºC, com dieta normal (ração Nuvital
da Nuvilab, Colombo,PR) e água ad libitum. Para o desenho experimental 1 (E1)
usamos animais machos, entre 10-12 semanas de idade, que foram alimentados com
dieta de baixo teor de gordura (SD, 9% de calorias de gordura, 15% de calorias de
proteína e 76% de calorias de carboidratos) ou dieta rica em gordura (HF, 59% de
calorias de gordura, 15% de calorias de proteína e 26% de calorias de carboidratos),
durante 12 semanas. Para o desenho experimental 2 (E2) utilizamos apenas os
animais KO alimentados com dieta HF.
No E1, a partir da quita semana de dieta metade dos animais alimentados com
dieta hiperlipídica foram submetidos ao protocolo de treinamento aeróbio crônico (T),
que se estendeu até a última semana do protocolo experimental. Enquanto os outros
animais continuaram sedentários. Como observado na figura 4.
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Figura 4 - Desenho experimental 1. Divisão dos grupos dos animais selvagens (WT) ou knockout
para PPARα (KO) alimentados com a dieta balanceada (SD) ou high fat (HF) e submetidos ao
treinamento aeróbio (HFT).

No E2 os animais foram submetidos ao treinamento aeróbio durante as 8
semanas finais da administração da dieta e receberam uma dose diária de
Rosiglitazona via oral (Figura 5)

Figura 5 - Desenho experimental 2. Divisão dos grupos dos animais knockout para PPARα (KO)
alimentados com a dieta hiperlipídica (HF) que foram submetidos ao treinamento aeróbio (HFT) e
receberam Rosiglitazona (HFT RG).
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As respectivas composições dietéticas utilizadas estão descritas na AIN-93 ou
foram adaptadas de Ropelli (39), tais composições são indicadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Composição dietética das dietas com baixo teor de gordura (SD) ou
rica em gordura (HF)

Ingredientes

SD

HF

L-Cistina (gr/kg)

1,8

3

Bitartarato de colina (gr/kg)

2,5

2,5

Mix de vitaminas (gr/kg)

10

10

Mix de minerais (gr/kg)

35

35

Celulose microfina (gr/kg)

50

50

Sacarose (gr/kg)

100

100

Caseína (gr/kg)

140

200

Amido dextrinizado (gr/kg)

155

132

Amido de milho (gr/kg)

465,7

115,5

Óleo de soja (gr/kg)

4

35

Banha de suínos (gr/kg)

36

315

Água (ml)

400

0

4.1.2 Treinamento Aeróbio crônico

Os animais do grupo treinado, E1 e E2, foram submetidos ao treinamento
aeróbio durante as 8 semanas restantes do protocolo experimental. Este treinamento
consistiu em 5 seções por semana de 40 a 60 minutos cada (40) nas quais os animais
corriam em uma velocidade correspondente a 60% da velocidade máxima estimada,
obtida a partir do teste de exaustão.
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4.1.3 Teste de exaustão

Para determinação do Velocidade máxima realizamos um teste de exaustão no
qual os animais aqueceram durante 5 minutos na velocidade de 10 metros/minuto
(m/m) após o sexto minuto a velocidade da esteira foi aumentada em 3 m/m a cada
minuto até que os animais chegassem a exaustão, esta foi caracterizada por
alterações biomecânicas na corrida do animal. Este teste foi realizado antes do início
do protocolo de treinamento, na quinta semana do protocolo experimental, para
determinação da carga de trabalho; na oitava semana de tratamento para ajuste da
carga de trabalho e na 12ª semana de tratamento para verificar se houve uma melhora
do desempenho em resposta ao treinamento aeróbio crônico.

4.1.4 Administração da Rosiglitazona

Metade dos animais do E2 receberam uma administração diária de 15 mg/kg
de Rosiglitazona durante todo período de treinamento. A Rosiglitazona foi proveniente
do medicamento Avandia®, o qual foi misturado a ração dos animais.

4.1.5 Peso e composição corporal, ingestão alimentar e peso dos órgãos

Durante o período de alimentação/tratamento, o peso e a ingestão alimentar de
E1 e E2 Foram mensurados uma vez e três vezes na semana respectivamente. Após
as 12 semanas, os animais foram submetidos a 6 horas de jejum antes de serem
sacrificados para a recolha de amostras de sangue e de tecidos. Foram
cuidadosamente retirados os músculos gastrocnêmio e sóleo, o tecido adiposo
marrom, o fígado, bem como os tecidos adiposos epidídimal (TAEP), retroperitoneal
(TARP) e subcutâneo (TASC) e, após os procedimentos de dissecção os tecidos e
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órgãos foram lavados em tampão Salino-Fosfato (PBS, pH 7,4) e pesados, sendo
posteriormente mantidos a -80 ºC (fígado, gastrocnêmio e TARP). A soma dos
diferentes depósitos de tecido adiposo branco foi utilizada para determinar o índice de
adiposidade. Todos os procedimentos desse estudo seguiram os princípios éticos de
experimentação animal e foram aprovados 11 de outubro de 2013 pelo Comitê de
Ética em Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade
de São Paulo pelo protocolo registrado sob nº 112 na folha 11 do livro 3.

4.1.6 Procedimentos analíticos

Como descrito anteriormente, após as 12 semanas do protocolo experimental
(dieta e treinamento) os animais foram eutanasiados e amostras de sangue e tecidos
foram coletadas. Para isso, os animais foram previamente anestesiados em câmara
de CO2 e posteriormente eutanasiados por decapitação. O sangue coletado em tubos
plásticos foi centrifugado (3000 rpm, 12 min, 4 ºC) para a extração do soro. As
concentrações de colesterol total, Triacilglicerol, atividade da aspartato transaminase
(AST) e glicemia basal no soro, foram determinadas por kits enzimáticos de acordo
com instruções dos fabricantes (Labtest®, Lagoa Santa, MG, Brasil, ref. 76, 87, 138 e
133 respectivamente). Os níveis de ácido graxo livre foram determinados por ensaio
enzimático colorimétrico de acordo com as instruções dos fabricantes (Wako - HR
Series NEFA-HR cod.999-34691). A concentração plasmática de insulina foi analisada
por ensaio imunoenzimático de acordo com o fabricante (MILLIPORE).

4.1.7 Histologia do fígado.

Uma porção de 5 mm de fígado foi imediatamente imersa em solução de PBS
Contendo paraformaldeído (4% (p/v), pH 7,4, 4 ºC) durante 24 horas. Após este
período, as fatias foram lavadas várias vezes em etanol 70% e armazenadas em
álcool 70%. Posteriormente, as fatias foram submetidas a sucessivos banhos em
etanol 70%, 90%, 95%, até o etanol absoluto, com intervalos de 30 minutos entre cada
banho, seguido por um banho em mistura homogênea de etanol e xilol por 30 minutos
e três banhos de xilol com duração de 20 minutos cada. Por fim, as fatias foram
impregnadas em paraplastPlus® (Sigma, São Paulo, SP, Brasil) (58 °C, por 3 horas)
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e foram emblocadas em Tissue Cassetes (Fisher Scientific, São Paulo, SP, Brasil).
Os blocos foram submetidos à microtomia, com cortes consecutivos de 5,0 μm de
espessura, os quais foram estendidos em lâminas previamente cobertas com poli
lisina (Sigma, São Paulo, SP, Brasil). As lâminas com os cortes histológicos foram
desparafinizadas com xilol, hidratadas em banhos decrescentes de etanol (100 a 70%)
e água destilada, coradas com hematoxilina de Harris por 1 minuto, lavadas em água
corrente, e coradas com eosina durante 1 minuto. A análise da morfologia das células
foi realizada utilizando imagens digitalizadas com aumento de 40x. As imagens foram
obtidas utilizando um microscópio óptico modelo ICS Standard 25 (CarZeiss, Brasil)
com câmera acoplada modelo AxioCam HRC (CarZeiss, Brasil). Para cada corte
histológico foram capturadas 4 imagens coradas com H&E.

4.1.8 Dosagem dos níveis de Triacilglicerol no fígado

Os lipídios foram extraídos do fígado com clorofórmio-metanol, como descrito
por Folch (41). Os níveis de Triacilglicerol foram dosados por um ensaio enzimático
(Labtest®, Lagoa Santa, MG, Brasil ref. 87), do tipo end point, e a absorbância foi
medida no espectrofotômetro.

4.1.9 Avaliações da responsividade à insulina

4.1.9.1 Teste de tolerância à glicose (GTT)

Para a construção da curva glicêmica, os animais em jejum prévio de 6 horas
Receberam uma dose de glicose (2 g/kg peso corporal) intraperitoneal. Realizou-se a
determinação da glicemia capilar caudal, através de glicosímetro Accu-Chek Active®
12 (ROCHE®, São Paulo, SP, Brasil) em diferentes momentos: 0 (basal), 15, 30, 60 e
90 minutos após a administração de glicose. Este teste foi realizado na 4ª, 8ª e 11ª
semana do procedimento experimental.
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4.1.9.2 Teste de tolerância à insulina (ITT)

O teste de tolerância à insulina foi realizado na última semana do protocolo
experimental e avaliado conforme descrito previamente por (42). A glicemia capilar
caudal foi monitorada por meio do glicosímetro Accu-Chek Active® (ROCHE®, São
Paulo, SP, Brazil), sendo mensurada na condição basal e a cada 10 min após injeção
intraperitoneal de insulina (0,5 UI/kg de peso corpóreo) até 40 min. A constante de
desaparecimento da glicose no plasma (kITT) foi calculada a partir da regressão linear
dos valores da glicemia obtidos entre 10 a 30 minutos após a injeção de insulina,
intervalo onde ocorre a fase linear de queda da glicemia(43-44). A interpretação da
kITT se baseia em quanto mais rápida e intensa for a queda da glicemia, maior o valor
do kITT, portanto, maior é a resposta a insulina.

4.1.10 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Amostras de tecido do fígado (80-100 mg) foram cuidadosamente
homogeneizados em tampão de extração (50 mM de Tris-HCl, pH 7,5; 150 mM de
NaCl e 1 mM de ortovanadato de sódio) contendo 10 ug / ml de inibidor de protease
cocktail (Sigma-Aldrich ®, St. Louis, Missouri, EUA). As amostras foram centrifugadas
a 14.000r.p.m., a 4 °C, por 30 minutos e os sobrenadantes submetidos à quantificação
proteica pelo ensaio de Bradford (Bio-Rad ®, Hercules, CA, EUA), e em seguida,
utilizados para determinar os níveis proteicos de IL-1β, IL-8, IL-12, IL-6, IL-10 e TNFα por ELISA (DuoSet ELISA ®, R & D Systems, Minneapolis, MN, EUA. Catalogo nº
SMOB00). Para IL-1β, IL-6, IL- 8, IL-10, IL-12 e TNF-α, a sensibilidade do ensaio foi
de 5,0 mg/ml para um intervalo de 31,2 a 2000 pg/ml.

4.1.11 PCR-tempo real

A expressão genica dos genes hepáticos relacionados com a síntese e a
oxidação de ácidos graxos (ACC, FAS, SREBP-1, PPARγe AMPK) e com a via do
inflamassoma (TLR4, capase-1, NLRP-3 e NF-kB) foram analisados por PCR-tempo
real com Syber Green. Para tal, foi extraído RNA total como descrito por
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Chomczynskiand Sacchi (1987) (45), quantificado no espectrômetro (260 nm/ 280
nm), e gerado cDNA utilizando a transcriptase reversa. A sequência de primes
utilizados está descrita na tabela 2. A expressão genica foi quantificada pelo método
comparativo descrito por Livak, 2001 (46), utilizando a expressão de RPL-19 como
controle endógeno.

Tabela 2 - Sequência dos primers utilizados na análise do PCR-tempo real.
Gene

Primer Forward

Primer Reverse

RPL-19

CAATGCCAACTCCCGTCA

GTGTTTTTCCGGCAACGA

ACC

CCAGCAGATTGCCAACATC

ACTTCGGTACCTCTGCACCA

FAS

GATTCGGTGTATCCTGCT

CATGCTTTAGCACCTGCT

SEREBP-1

AGTCCTTGACCAACGTA

GACTTCCAGTTGGTACG

AMPK

AGCCGACTTTGGTCTTTC

GCCTGCGTACAATCTTCC

NRLP-3

TCCTGCAGAGCCTACAGTT

GCCTACCAGGAAATCTCGAA

TLR-4

TCCAGCCACTGAAGTTCT

CAGCAAAGTCCCTGATGA

NFkB

CCAACTGGCAGGTATTTGAC

GCTGCTTCATGTCCCCTT

PPARγ

ATCTTAACTGCCGGATCC

CAAACCTGATGGCATTGTG

SCD1

TCCAGAATGACGTTACGATG

CACGTGAGAGAAGAAGAAGC

F4/80

GAATCCTGTGAAGATGTGGATG

GGCATGAGCAGCTGTAGGA

CD86

GTACCTGCTAAGGATCCGAC

CCTAAGCGATCCGTTGCAG

Myd88

TCCAGGTGTCCAACAGAAG

ACTTGGTGCAAGGGTTGCT

4.1.12 Western blotting

Amostras do Fígado foram cuidadosamente homogeneizadas em buffer de
extração de proteínas contendo proteases e inibidores de fosfatase. Após passarem
por um processo de centrifugação, a quantidade de proteína foi determinada pelo
ensaio de Bradford (Bio-Rad®, Hercules, CA, USA). Alíquotas de 25 gramas de
proteína de cada amostra foram diluídas em Laemmli buffer. As amostras foram então
submetidas a eletroforese no gel de SDS-policrilamida (SDS-PAGE), após este
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processo elas foram transferidas do gel para uma membrana de nitrocelulose, a qual
foi bloqueada com molico a 5%, depois encubada overnight com anticorpo primário
referente a proteína alvo de estudo, e por fim encubada com anticorpo secundário
anti-IgG conjugado com peroxidase. Após este processo as membranas foram
encubadas com substrato de peroxidase (ECL kit, Biorad®, USA) e quantificadas por
densitometria ótica.

4.2

Análise Estatística

Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão da média (DPM) e
analisados pela análise de variância de duas vias (Anova Two-Way) ou de uma via
(Anova oneway), seguido pelo pós-teste de Bonferroni. As análises foram realizadas
utilizando-se o programa GRAPHPAD PRISM 5.0 e os dados foram considerados
significativamente diferentes quando p ≤0,05.

5 Resultados

5.1

Efeitos do treinamento Aeróbio crônico sobre o peso corporal e o peso
dos tecidos dos animais
A alimentação com uma dieta HF foi capaz de aumentar o peso dos animais

WT cuja diferença pode ser observada a partir da quarta semana de tratamento
comparando com animais alimentados com dieta balanceada (Figura 6 A); enquanto
nos camundongos KO essa diferença só pode ser observada na 12ª semana.
Assim como um aumento de peso corporal, a dieta HF também está
relacionada a um ganho de tecido adiposo branco retroperitoneal, epidídimal e
subcutâneo, bem como um aumento no índice de adiposidade para os animais WT
(Figura 7 A - D), esta diferença foi também observada para os animais KO, porem
estes apresentam um índice de adiposidade bem reduzido comparado com os
selvagens. O tecido adiposo marrom foi menor nos animais HF e HFT KO comparados
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com seus respectivos WT (Figura 7 E). O treinamento reduziu o peso corporal para
ambos os genótipos e o índice de adiposidade nos WT.

Figura 6 - Ganho de peso corporal dos Camundongos WT e KO submetidos à dieta padrão (SD) ou à
dieta rica em gordura (HF) ao longo do tempo (A), diferença do ganho de peso corporal entre os animais
HF e HFT KO(B) e WT (C). Os dados são apresentados como média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e
***p<0,001 vs. respectivos grupos SD, HF e HFT (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 7 - Peso do tecido adiposo (T.A.) Retroperitoneal (A), subcutâneo (B), epidídimal (C), respectivo
índice de adiposidade (D) e marrom (E), de camundongos WT e KO alimentados com dieta hiperlipídica
(HF), submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT), a linha tracejada representa os animais
controles alimentados com dieta balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e
***p<0,001; ###p<0,001 em comparação com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).

5.2

Efeitos do treinamento aeróbio crônico sobre o perfil lipídico, no soro

Os animais alimentados com HF apresentaram uma hipercolesterolemia que
foi revertida pelo treinamento crônico apenas nos animais WT (Figura 8 A), sugerindo
uma participação importante do PPARα neste processo.
Observamos também um aumento nos valores de TAG e AGL nos animais KO
quanto treinados (HFT KO) (Figura 8 B e C) comportamento não observado nos
camundongos WT.
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Figura 8 - Colesterol total (A), Triacilglicerol (B) e ácido graxo livre (C) no soro de camundongos WT e
KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF), submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT), a linha
tracejada representa os animais controles alimentados com dieta balanceada. Os dados são média ±
SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação com controle (Two-way ANOVA
seguido por Bonferroni).

5.3

Efeito do treinamento aeróbio crônico sobre o perfil glicêmico e a
resposta à insulina
Nossos resultados mostraram que a glicemia basal foi aumentada para os

animais HF WT e diminuída no grupo HFT WT, os KO apresentaram glicemia
diminuída em comparação com WT (Figura 9 A). Não observamos diferença nos níveis
de insulina no soro (Figura 9 B), entretanto os animais submetidos a HF apresentaram
uma resposta à insulina reduzida no ITT. Dados estes que podem ser comprovados
pelo kITT diminuído, o que representa que houve um menor decaimento da glicemia
após a administração de insulina nestes animais (Figura 11), além disso observamos
que os animais KO apresentam um quadro de resistência à insulina já instaurado, pois
mesmo quando alimentados com dieta padrão esses animais mostram-se resistentes.
No GTT a dieta HF provocou maior aumento da glicemia basal, mantendo
esses valores mais elevados até o final do teste (Figura 10). Estes dados podem ser
comprovados pela área sob a curva (AUC) aumentada nas duas linhagens de animais.
Os camundongos KO apresentaram glicemia mais baixa em ambos os momentos.
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Os animais treinados apresentaram uma concentração de glicose reduzida em
ambos os GTTs, bem como uma melhora na resposta periférica à insulina tendo um
kITT aumentado. Tais efeitos puderam ser observados apenas nos animais WT.

Figura 9 - Glicemia basal (A), Insulina (B), no soro de camundongos WT e KO submetidos à dieta
padrão (SD) ou à dieta rica em gordura (HF), e treinados durante 8 semanas (HFT). Os dados são
média ± SEM. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).

Figura 10 - Curva glicêmica após a administração de glicose em animais WT (A) ou KO (B), e as
respectivas AUCs (C). De camundongos WT e KO submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em
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gordura (HF), e treinados durante 8 semanas (HFT) na 11ª semana no protocolo experimental. Os
dados são média ± SEM. ***p<0,001 (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 11 - Curva de decaimento da glicose após a administração de insulina (kITT) de camundongos
WT e KO submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura (HF), e treinados durante 8
semanas (HFT) na 12ª semana no protocolo experimental. Os dados são média ± SEM. ***p<0,001
(Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).

5.4

Efeitos do treinamento aeróbio crônico sobre parâmetros da esteatose
hepática
Com base nos resultados anteriores fomos investigar o acúmulo de gordura no

fígado, dos animais alimentados com a dieta HF, e se o treinamento pode reverter
este processo. Nossos resultados mostraram que os animais selvagens treinados,
alimentados com HF, exibiram drástica redução no conteúdo de TAG hepático (Figura
12 A), bem como uma estrutura do fígado preservada, sem o desenvolvimento da
NAFLD, como revelado nas análises histológicas (Figura 13).Os animais KO também
apresentaram redução no acúmulo de gordura no fígado, entretanto apresentam
valores mais elevados de TAG em comparação com WT. Os níveis de aspartato
aminotrasferase (AST), importante marcador plasmático de dano hepático, foi
reduzido pelo treinamento apenas nos animais HFT WT (Figura 12 B)
Verificamos também que a dieta HF aumentou o peso do fígado de ambos os
genótipos (Figura 12 C), porém o treinamento foi eficiente na redução desse valor
apenas nos animais KO.
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Figura 12 - Concentração de triglicérides extraídos do fígado (A), Aspartato transaminase (AST) no
soro (B) e peso do fígado (C) de camundongos WT e KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF),
submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT), a linha tracejada representa os animais controles
alimentados com dieta balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001;
###p<0,001 em comparação com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 13 - Cortes histológicos de fígado corados por hematoxilina e eosina (HE), aumento médio
(20X). Histologia do fígado de animais WT e PPARα knockout (KO) submetidos à dieta padrão (SD) ou
à dieta rica em gordura (HFD). Os animais foram submetidos ao treinamento aeróbio (Treinado) ou
permaneceram sedentários (Sedentário) durante as 8 semanas finais do protocolo experimental.

5.5

Efeitos do treinamento aeróbio crônico sobre as vias do metabolismo de
ácidos graxos no fígado
Com base nos resultados do acúmulo de lipídios no fígado, nós avaliamos por

expressão gênica e proteica a via da lipogênese de novo e da oxidação de ácidos
graxos no fígado. Nossos primeiros resultados mostraram aumento na expressão
gênica de FAS e SREBP1 para os animais HF WT e o treinamento não foi capaz de
reduzir esses valores (Figura 13 A e B). De maneira interessante os animais selvagens
treinados mostraram aumento na expressão gênica de ACC (Figura 14 C) e os
camundongos KO apresentaram redução em todos esses parâmetros. Entretanto
quando nós avaliamos a fosforilação da ACC na serina 79, verificamos que os animais
HFT WT apresentam uma fosforilação aumentada, indicando inativação dessa
proteína, enquanto os animais HFT KO mantêm esse valor reduzido (Figura 15).
Ao contrário do esperado os animais treinados de ambos os genótipos
apresentaram redução na expressão gênica de AMPK e CPT-1 (Figura 16), enzimas
chaves do metabolismo oxidativo. No entanto, os camundongos HFT WT mostram
uma tendência em aumentar a fosforilação da AMPK na tirosina 172, indicando maior
ativação dessa proteína (Figura 17).
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Figura 14 - Expressão gênica de FAS (A), SREBP1 (B) e ACC (C), relativizado pelo RPL-19, no Fígado
de camundongos WT e KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF), submetidos ao treinamento
aeróbio crônico (HFT), a linha tracejada representa os animais controles alimentados com dieta
balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação
com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).

Figura 15 - Expressão proteica da ACC fosforilada em serina 79, relativizada pela ACC total, no Fígado
de camundongos WT e KO submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura (HF), e treinados
durante 8 semanas (HFT). A linha tracejada representa os animais controles alimentados com dieta
balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação
com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).

Figura 16 - Expressão gênica de FAS (A), SREBP1 (B) e ACC (C), relativizado pelo RPL-19, no Fígado
de camundongos WT e KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF), submetidos ao treinamento
aeróbio crônico (HFT), a linha tracejada representa os animais controles alimentados com dieta
balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação
com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 17 - Expressão proteica da AMPK fosforilada em tirosina 172, relativizada pelo GAPDH, no
Fígado de camundongos WT e KO submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura (HF), e
treinados durante 8 semanas (HFT). A linha tracejada representa os animais controles alimentados
com dieta balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em
comparação com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).

5.6

Efeitos do treinamento aeróbio crônico sobre a inflamação hepática

Devido a correlação existente entre a inflamação e o desenvolvimento da
esteatose hepática, nós decidimos avaliar a expressão dos genes envolvidos na via
do inflammassoma e o conteúdo proteico das citocinas pró e anti-inflamatórias no
fígado. Nossos resultados foram controversos, uma vez que a expressão gênica da
via inflamatória foi aumentada para os animais HF e diminuída quando esses animais
foram treinados (Figura 18). Entretanto, não houve aumento das citocinas próinflamatórias IL-1β, IL-8, IL-6, IL-12 e TNF-α em nenhuma linhagem (Figura 19); porém
os camundongos KO, quando alimentados com dieta HF e expostos ao treinamento
crônico, apresentaram aumento significativo dessas citocinas.
Quando avaliamos as citocinas anti-inflamatórias IL-10 e IL-4, verificamos
aumento desses valores para ambos genótipos e diminuição na IL-1Ra para HFT WT
(Figura 20).
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Figura 18 - Expressão gênica de NLRP-3 (A), Caspase-1 (B), NF-κB (C), TLR-4 (D) e IL-1β (E)
relativizado pelo RPL-19, no Fígado de camundongos WT e KO alimentados com dieta hiperlipídica
(HF), submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT), a linha tracejada representa os animais
controles alimentados com dieta balanceada. Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e
***p<0,001; ###p<0,001 em comparação com controle (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 19 - Níveis de IL-β (A), IL-6 (B), IL-8 (C), IL-12 (D) e TNF-α (E) e MCP-1 (F)no Fígado de
camundongos WT e KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF), submetidos ao treinamento aeróbio
crônico (HFT), a linha tracejada representa os animais controles alimentados com dieta balanceada.
Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação com controle
(Two-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 20 - Níveis de IL-4 (A), IL-10 (B) e IL-1Ra (C)no Fígado de camundongos WT e KO alimentados
com dieta hiperlipídica (HF), submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT), a linha tracejada
representa os animais controles alimentados com dieta balanceada. Os dados são média ± SD.
*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação com controle (Two-way ANOVA seguido
por Bonferroni).

5.7

Efeitos do treinamento aeróbio crônico sobre a expressão de PPARγ no
fígado.
Tendo em vista o resultado interessante de inflamação hepática nos animais

HFT KO, nós fomos investigar a expressão de PPARγ no fígado desses camundongos
e verificamos que grupo HF KO apresentou uma superexpressão proteica e gênica
desse receptou nuclear, e que quando expostos ao treinamento, esses valores
reduziram drasticamente (Figura 21).
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Figura 21 - Expressão gênica (A) e proteica (B e C) de PPARγ, no Fígado de camundongos WT e KO
submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura (HF), e treinados durante 8 semanas (HFT).
A linha tracejada representa os animais controles alimentados com dieta balanceada. Os dados são
média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001; ###p<0,001 em comparação com controle (Two-way
ANOVA seguido por Bonferroni).

5.8

Efeitos da administração de rosiglitazona sobre o peso corporal e o peso
dos tecidos dos animais KO
Devido aos resultados de inflamação hepática seguida pela diminuição da

expressão de PPARγ no fígado dos animais KO treinados, nós decidimos tratar esses
animais com rosiglitazona durante o período de treinamento. Nossos primeiros
resultados do E2 mostraram que a administração de rosiglitazona manteve o peso dos
animais treinados mais baixo em comparação com HF KO (Figura 22); e promoveu
um remodelamento do tecido adiposo branco diminuindo o deposito retroperitoneal e
aumentando de forma significativa o depósito subcutâneo e epidídimal, sem alterar o
índice de adiposidade (Figura 23 A-D). Os animais HFT RG KO também apresentaram
um aumento significativo no peso do tecido adiposo marrom (Figura 23 E).
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Figura 22 - Peso dos camundongos KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao
treinamento aeróbio crônico (HFT KO) ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com
rosiglitazona (HFT RG KO), Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way
ANOVA seguido por Bonferroni).

Figura 23 - Peso do tecido adiposo (T.A.) Retroperitoneal (A), subcutâneo (B), epidídimal (C),
respectivo índice de adiposidade (D) e marrom (E), de camundongos KO alimentados com dieta
hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT KO) ou submetidos ao
treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO), Os dados são média ± SD. *p<0,05,
**p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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5.9

Efeitos da administração de rosiglitazona sobre o perfil glicêmico e lipídico
no soro e sobre a resposta periférica à insulina dos animais KO
Os Animais HFT KO apresentaram um aumento na glicemia basal em

comparação

com o grupo HF KO, e a administração com rosiglitazona tende a

reverter esse aumento (Figura 24 A). Não conseguimos observar diferença nos
valores de colesterol total entre os grupos, entretanto houve uma redução de TAG e
uma brusca queda de AGL nos animais treinados que receberam rosiglitazona (HFT
RG KO) (Figura 24 B-D).
Na 11ª e 12ª semana de dieta nós realizamos o teste de GTT e ITT,
respectivamente, para avaliar a resposta a insulina desses animais. Nossos
resultados mostraram que os animais que receberam Rosiglitazona tiveram um
decaimento maior da glicemia após a aplicação da glicose (Figura 25 A),
apresentando uma área sobre a curva reduzida (Figura 25 B). Esses animais também
apresentaram uma maior sensibilidade à insulina por exibir aumento no kITT (Figura
25 C).

Figura 24 – Níveis de glicemia basal (A), colesterol total (B), Triacilglicerol (C) e ácido graxo livre (D)
no soro de camundongos KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento
aeróbio crônico (HFT KO) ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG

49

KO), Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por
Bonferroni).

Figura 25 – Curva glicêmica após a administração de glicose (A), respectiva área sob a curva (B) e
constante de decaimento da glicose após administração de insulina (kITT) (C) em camundongos KO
alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT KO)
ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO). Os dados são média
± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).

5.10 Efeitos da administração de rosiglitazona sobre a inflamação hepática
dos animais KO
Depois de caracterizar os animais tratados com rosiglitazona quanto ao peso
corporal, peso dos tecidos e responsividade a insulina, nós fomos analisar os
parâmetros inflamatórios no fígado. A expressão proteica das citocinas próinflamatórias IL-1β, IL-6, TNF-α e MCP-1 foi drasticamente reduzida no nos
camundongos que receberam rosiglitazona durante o treinamento (HFT RG KO) em
comparação com os que não receberam (HFT KO) (Figura 26). Quanto a expressão
gênica, o grupo HFT RG KO apresentou uma redução significativa de NF-κB e IL-1β;
e um aumento de TLR-4 e Myd88 (Figura 27).
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Figura 26 - Níveis de IL-β (A), IL-6 (B), TNF-α (C) e MCP-1 (D) no Fígado de camundongos KO
alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT KO)
ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO), Os dados são média
± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 27 – expressão gênica de NF-kB (A), IL-β (B), TLR-4 (C) e Myd88 (D) no Fígado de
camundongos KO alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio
crônico (HFT KO) ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO),
Os dados são média ± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).

5.11 Efeitos da administração de rosiglitazona sobre a expressão de PPARγ e
seus genes alvos.
Devido a rosiglitazona ser um importante agonista de PPARγ e aos resultados
positivos de inflamação hepática que obtivemos no grupo HFT RG KO, nós
analisamos a expressão genica de PPARγ e seus genes alvos no fígado dos
camundongos. Ao contrário do esperado nós não observamos aumento d e mRNA de
PPARγ nos animais tratados com Rosiglitazona (Figura 28 A), entretanto notamos
aumento na expressão de PGC-1α e FAS (Figura 28 B e C) e diminuição de CPT-1
(Figura 29 A). O treinamento diminuiu a quantidade de mRNA de SCD-1 e SREBP-1
(Figura 29 B e C), e o os animais tratados com rosiglitazona tiveram uma tendência a
reverter essa queda. Este grupo também apresentou redução na expressão de F4/80
e CD86 (Figura 30).
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Figura 28 – expressão gênica de PPARγ (A), PGC-1α (B) e FAS (C) no Fígado de camundongos KO
alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT KO)
ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO), Os dados são média
± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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Figura 29 – expressão gênica de CPT-1 (A), SCD-1 (B) e SREP-1 (C) no Fígado de camundongos KO
alimentados com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT KO)
ou submetidos ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO), Os dados são média
± SD. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).

Figura 30 – Expressão gênica de F4/80 (A) e CD86 (B) no Fígado de camundongos KO alimentados
com dieta hiperlipídica (HF KO) e submetidos ao treinamento aeróbio crônico (HFT KO) ou submetidos
ao treinamento crônico e tratados com rosiglitazona (HFT RG KO), Os dados são média ± SD. *p<0,05,
**p<0,01 e ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido por Bonferroni).
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6 Discussão
No presente estudo, o exercício aeróbio crônico mostrou-se eficiente em
diminuir o acúmulo de gordura nos hepatócitos em um modelo experimental de
NAFLD, caracterizado pela deleção do receptor nuclear PPARα (animais PPARα
knockout), bem como em animais selvagens, submetidos a uma dieta hiperlipídica por
um período de 12 semanas. Nosso protocolo de treinamento aeróbio moderado na
esteira foi capaz de reduzir ganho de peso corporal e o índice de adiposidade em
ambos os genótipos, e resistência periférica à insulina nos camundongos selvagens.
Juntos, esses resultados sugerem que o treinamento aeróbio crônico exerce os efeitos
benéficos em reduzir a NAFLD, o ganho de peso corporal e o índice de adiposidade
por mecanismos que não necessitam do PPARα. No nosso modelo de obesidade nós
não encontramos a associação entre inflamação hepática e o desenvolvimento da
NAFLD, entretanto, ao contrário do esperado, o treinamento aeróbio aumentou de
forma significativa a inflamação hepática nos animais KO. Este aumento da
inflamação hepática pode ser entendido por uma diminuição da expressão proteica de
PPAR-γ, o que gerou um possível aumento do processo inflamatório, tanto que quanto
os animais foram submetidos ao tratamento com agonista de PPAR-γ, essa
inflamação hepática foi revertida.
Como já esperado, os animais alimentados com dieta HF aumentaram o peso
em comparação com os animais controle, porém os animais KO têm um aumento de
peso mais tardio comparado com os WT. Esses resultados vão ao encontro de
resultados que encontramos na literatura que demonstram que animais que não
expressam PPARα apresentam uma importante resistência ao ganho de peso (4748). Assim como, o aumento de peso corporal, a dieta rica em gordura saturada
também está relacionada a um ganho de tecido adiposo branco retroperitoneal,
epidídimal e subcutâneo, bem como um aumento no índice de adiposidade para os
animais WT (Figura 2), esta diferença foi também observada para os animais KO,
porem estes apresentam um índice de adiposidade bem reduzido comparado com os
selvagens.
Como já fortemente evidenciado na literatura o treinamento aeróbio foi eficiente
na redução do ganho de peso corporal nas duas linhagens de camundongos, a partir
da segunda semana de treinamento, sexta semana do protocolo experimental, já
conseguimos observar um ganho de peso menor dos animais treinados, no entanto,
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apenas os selvagens apresentaram redução no índice de adiposidade, visto que os
KO já possuem esse valor reduzido. O treinamento aeróbio é um mecanismo eficiente,
no auxílio ao combate da obesidade e da diminuição das co-morbidades associadas
a essa patologia, sendo eficaz em diminuir a quantidade de gordura corporal (49-51).
Além do auxílio na perda de peso, o treinamento aeróbio crônico foi eficiente em
diminuir a intolerância à glicose e a intolerância à insulina nos animais alimentados
com dieta hiperlipídica. Todos esses efeitos positivos do treinamento aeróbio sobre o
quadro de hiperglicemia, resistência à insulina e intolerância à glicose já são bem
descritos na literatura (52-55), já que o treinamento aeróbio prolongado atua de forma
positiva na melhora do quadro de resistência periférica a insulina (56-58) e auxilia na
captação de glicose por meio da translocação de GLUT-4 (59-60).
Os grupos de animais KO apresentaram uma glicemia basal mais baixa assim
como, uma menor intolerância à glicose, comparado com os grupos WT, independente
do treinamento. A deleção de PPAR-alfa impede a hiperglicemia em camundongos
tratados com HF (47, 61-62); (63). O mecanismo para isso não parece ser alteração
na função de secreção de insulina pelas células beta pancreáticas (47), mas sim uma
diminuição na capacidade gliconeogênica hepática (64); (65)
O grupo HF apresentou hipercolesterolemia independente do genótipo dos grupos.
No entanto, o treinamento aeróbio foi eficaz em reverter o aumento encontrado em
animais HF selvagem. Já quanto ao conteúdo plasmático de TAG, só os animais HFT
KO apresentaram elevação. Este efeito que parece ser contraditório pode ser
explicado pelas profundas alterações no metabolismo lipídico hepático, quando
animais PPAR alpha KO são submetidos a condições de estresse, como o jejum
prolongado(66).Em nosso modelo experimental, a alteração do TAG plasmático pode
estar associada a sobreposição de fatores estressores, como a sobrecarga de
gordura, induzida pela dieta HF, e pelo treinamento físico aeróbio.
Além da dislipidemia plasmática provocada pelo consumo em dieta rica em
gordura, há evidências profundas do aumento do acúmulo de lipídeos hepáticos nos
animais que consomem esse tipo de dieta e que se mantém sedentários, promovendo
assim a instalação do quadro de NAFLD (67-70).

A progressão do quadro da NAFLD leva a cirrose, e em último grau ao
carcinoma hepático. Neste estudo, observamos essas condições em ambos os
genótipos e 8 semanas de treinamento aeróbio foi capaz de reverter o acumulo de

56

lipídios nos hepatócitos, assim como diminuir o peso do fígado e os danos hepáticos.
Em concordância com os nossos achados, Gonçalves e colaboradores (2014) (71)
mostraram que o treinamento aeróbio regular foi eficiente em recuperar as funções
mitocondriais e diminuir o acumulo de lipídios no fígado de camundongos, em um
modelo experimental de NASH.
Observamos ainda que os animais PPARα KO desenvolveram uma esteatose
hepática severa e quando foram submetidos ao protocolo de treinamento tiveram esse
quadro revertido. O PPARα é fundamental na regulação da β-oxidação no fígado, já
que este é um fator nuclear que regula a expressão de genes alvos do metabolismo
oxidativo hepático. O PPARα ativa a CPT-1, enzima chave no processo de transporte
de acil-CoA, proveniente do início do processo da beta-oxidação para a membrana
interna da mitocôndria, permitindo assim a oxidação total de lipídios. A deficiência de
PPARα leva a uma profunda diminuição da expressão de CPT-1, o que provoca em
última instância um aumento de lipídios hepáticos na forma de triglicerídeos (72) (73).
Em nosso protocolo o treinamento aeróbio crônico não foi capaz de modular
positivamente a expressão gênica de CPT-1.
Sustentando a hipótese de que os animais KO treinados não aumentam a
oxidação hepática de lipídios, nossos resultados mostraram uma queda na expressão
genica da AMPK, outra importante enzima oxidativa no fígado em ambos os
genótipos. AMPK é uma enzima chave que estimula a oxidação de AG por aumentar
a expressão de CPT-1, além disso, inibe a lipogênese de novo e a produção hepática
de glicose por estimular a transcrição de genes mitocondriais e inibir a expressão de
genes lipogênicos (25, 29-30). Nós também observamos uma redução na fosforilação
AMPK em tirosina 172 nos animais HFT KO e uma tendência em recuperar esses
níveis nos animais HFT WT. A AMPK é uma enzima modulada por estímulos agudos,
uma vez que é um importante sensor da razão AMP/ATP, nossos camundongos foram
sacrificados 72 horas após a última sessão de treino, talvez por isso não conseguimos
observar um aumento efetivo na fosforilação da AMPK nos animais selvagens.
Corroborando com nossos dados, Piguet e colaboradores (2015) (74) encontraram
um aumento na fosforilação de AMPK nos animais sacrificados imediatamente após
uma sessão de treino e não conseguiram observar o mesmo comportamento quando
sacrificaram os camundongos 72h após o exercício moderado.
Com isso, nós acreditamos que o efeito do exercício em reduzir o acumulo de
lipídio no fígado nos animais KO não seja devido a um aumento na oxidação hepática
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e sim por um aumento na oxidação de ácidos graxos pelo musculo esquelético, uma
vez que, durante o exercício aeróbio moderado o musculo utiliza ácidos graxos como
fonte de energia (75-76), diminuindo a oferta de lipídios para o fígado. Apoiando nossa
hipótese, um estudo recente mostrou que o PPARα inibe a expressão da isoforma da
cadeia pesada de miosina 1 (MHC-1), presente nas fibras oxidativas do tipo-1,
fazendo com que os animais PPARα knockout a tenham um aumento de fibras do
tipo-1, permitindo maior oxidação de ácidos graxos durante o exercício (77).
Não obstante, o processo de acúmulo de lipídeos é sem dúvida nenhuma um
balanço entre a atividade lipogênica e a oxidação de lipídeos (78). A lipogênese no
fígado possui muitos fatores controladores, tais como, SREBP1, PPARγ, FAS e ACC,
entre esses, ACC e FAS são as enzimas chaves responsáveis pela lipogênese de
novo (79). Nosso estudo mostrou que animais KO expostos ao treinamento
apresentaram uma diminuição na expressão genica dessas enzimas, sugerindo uma
lipogênese de novo diminuída, podendo ser este, também, um dos mecanismos pelos
quais esses animais apresentam redução no conteúdo de TAG hepático. Nós também
observamos uma diminuição na expressão proteica da ACC total em ambos os
genótipos alimentados com dieta HF e uma tendência a aumentar essa expressão
quando são submetidos ao treinamento. Entretanto quando avaliamos a fosforilação
da ACC, pela AMPK, em serina 79, verificamos que apenas os animais HFT WT
apresentam aumento nesse parâmetro. Uma vez fosforilada pela AMPK, a ACC é
inativada, perdendo sua função (80), portanto nosso resultado sugere que apesar dos
animais selvagens apresentarem um conteúdo proteico total aumentado, eles também
apresentam uma fosforilação aumentada, o que indica que essa proteína esta inativa
e não induz a lipogênese de novo no fígado, resultado que não conseguimos observar
nos animais KO.
Muitos estudos mostram uma forte relação entre o desenvolvimento da NASH
e a inflamação hepática (81-83). No nosso modelo, 12 semanas de dieta HF houve
aumento da expressão gênica de fatores importantes envolvidos na via do
inflamassoma, como NLRP-3, Caspase-1, TLR-4 e NF-kB. No entanto, esse aumento
não teve relação com o desenvolvimento de um quadro inflamatório no fígado, uma
vez que não houve aumento no conteúdo proteico das citocinas pró-inflamatórias em
nenhum genótipo. Por outro lado, os animais KO quando submetidos ao treinamento
aeróbio crônico mostraram uma resposta inflamatória exacerbada, marcada pelo
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aumento de TNF-α, e IL-1β, proteínas que agem na fase aguda da inflamação e estão
diretamente relacionadas com o desenvolvimento da NASH (84).
A IL-6 também foi aumentada após o protocolo de treinamento nos animais HFT
KO. A IL-6 é uma citocina pleiotrópica com efeito imunomodulatório e metabólico (85).
O efeito desta citocina sobre o quadro de esteatose hepática é controverso, já que
alguns estudos demonstram que a IL-6 tem um importante papel na regeneração
hepática (86-87), enquanto Yamaguchi e col.(88), mostraram que o bloqueio de IL-6
é eficiente em melhorar o quadro de deposição de gordura e a inflamação hepática.
Não obstante, moléculas quimioatraentes produzidas por hepatócitos também
foram aumentadas nos animais HFT KO, como podemos observar com a elevação da
IL-12, um importante quimioatraente de linfócitos (89) que está envolvido na
diferenciação de células T nativas para células Th1, que assumem papel próinflamatório (90). Além disso, a sua expressão está altamente associada com o quadro
de esteatose hepática não alcoólica em humanos (89), sendo fortemente associada
com a inflamação hepática (91).
Já as citocinas IL-10 e IL-4 são citocinas anti-inflamatórias que auxiliam no
processo de reparo tecidual do fígado durante o processo de doença hepática não
alcoólica, (86) foram aumentados nos grupos treinados, mesmo com a sobrecarga da
dieta rica em gordura.
A família dos PPARs, são conhecidas por apresentar um importante efeito
inibitório sobre o processo inflamatório. Tanto que, a utilização de suplementação de
ômega-3, ativa PPAR-alfa, impedindo assim a interação do NFkB com o DNA, sendo
eficiente em diminuir a resposta inflamatória hepática associada a esteatose (92), e a
inflamação provocada por lesão de isquemia-reperfusão (93). Agonistas de PPARalfa, como o fenofibrato e o WY14643, foram capazes de diminuir a inflamação
hepática em animais com esteatose (94-95)
Posto isso, o fato dos animais KO apresentarem uma tendência maior ao
desenvolvimento da resposta inflamatória no fígado, não é de nos causar espanto,
mas sem dúvida nenhuma foi inesperado encontrar um aumento das citocinas
inflamatórias no fígado dos animais HF KO submetidos ao protocolo de treinamento
aeróbio moderado, visto os efeitos clássicos desse tipo de intervenção com potenciais
anti-inflamatórias (96-98). Porém verificamos que os animais KO quando treinados
apresentam uma queda acentuada na expressão gênica e proteica do PPARγ, essa
isoforma da família dos PPARs, que é a principal responsável pela lipogênese no
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fígado, tem sido fortemente associada com resposta anti-inflamatória em monócitos e
macrófagos por estimular a polarização de macrófagos para o tipo M2 assumindo um
caráter anti-inflamatório (99) e no fígado por reduzir a atividade do NF-kB (100). Essa
diminuição encontrada no PPARγ pode ser um importante ponto imunometabólico a
ser discutido, já que a sua diminuição pode ter gerado a diminuição da lipogênese de
novo, mas ao mesmo tempo pode ter potencializado a resposta inflamatória nesse
grupo.
Tendo em vista esses resultados nós decidimos investigar se a resposta
inflamatória ao exercício nos animais KO foi realmente provocada pela diminuição do
PPARγ. Para isso tratamos os camundongos PPARα knockout com 15mg/kg/dia de
rosiglitazona durante as oito semanas de treinamento.
A rosiglitazona faz parte da família das Tiazolidinedionas, uma classe de
fármacos utilizada no tratamento da DM2 e de outras comorbidades associadas, que
são conhecidos agonista do PPARγ (101). Seus principais efeitos antidiabéticos estão
relacionados com a redução na glicose e nos AGLs no sangue (102), bem como
melhora na resposta periférica a insulina (103). No nosso estudo os camundongos
que receberam rosiglitazona tiveram uma redução no valor de AGL e TAG no soro.
Não conseguimos observar diferença na glicemia basal, possivelmente porque esses
animais já apresentam um fenótipo de glicemia basal reduzida pela ineficiência na
gliconeogenese hepática que é mediada via PPAR-α (63). Entretanto verificamos que
a administração da rosiglitazona reverteu o quadro de resistência periférica à insulina,
também característica desses animais, bem como melhorou a tolerância à glicose.
A rosiglitazona também é conhecida por promover o remodelamento do tecido
adiposo branco, aumentando o depósito subcutâneo e diminuindo os depósitos
viscerais, além de promover o aumento do tecido adiposo marrom (104-105). No
nosso modelo, o grupo HFT RG KO mostrou aumento do T.A. subcutâneo, epidídimal
e marrom, e diminuição do T.A. retroperitoneal, sem apresentar alteração no índice
de adiposidade.
Além das ações antidiabéticas bem conhecidas, estudos tem reportado uma
importante ação anti-inflamatória da rosiglitazona. Mohanty e colaboradores (2004)
(106) mostraram que pacientes obesos diabéticos e não diabéticos tratados com
rosiglitazona por um período de 12 semanas apresentaram diminuição na atividade
do NF-kB no fígado, bem como redução nos marcadores inflamatórios no sangue.
Outros estudos reportam que a administração de rosiglitazona ativa PPARγ, que por
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sua vez estimula a polarização de macrófagos para o tipo M2, assumindo caráter antiinflamatório (107-108).
Nossos resultados mostraram que a administração da rosiglitazona nos animais
KO foi completamente eficiente em reduzir a inflamação hepática causada pelo
treinamento nesse genótipo. O grupo HFT RG KO apresentou redução acentuada das
citocinas pró-inflamatórias, IL-6, TNF-α, proteínas de fase aguda da inflamação (84) e
MCP-1, quimiocina chave na regulação da migração e infiltração de monócitos e
macrófagos no fígado (109). De maneira interessante esses animais apresentaram
aumento de mRNA de TLR-4 e Myd88. Uma vez acionados TLR4/Myd88 induzem
uma serie de sinalizações que culminam na translocação do NF-kB para o núcleo,
aumentando sua atividade, o que acarreta em uma maior produção de IL-1β (110),
entretanto nossos resultados mostram uma diminuição tanto na expressão gênica
quanto na expressão proteica desta citocina, bem como menor expressão gênica de
NF-kB. Com isso acreditamos que esse aumento na expressão gênica de
TRL4/Myd88 seja uma forma de compensar a baixa ativação deste complexo.
A rosiglitazona é um importante agonista de PPARy, entretanto quando
analisamos a expressão gênica deste receptor nuclear verificamos que o tratamento
com o fármaco não reverteu a queda gerada pelo treinamento, mas promoveu o
aumento dos seus genes alvos. O PPARγ tem uma função importante no metabolismo
de lipídios, sua ativação nos adipócitos promove diferenciação celular e realocação e
estoque de lipídios via ativação de genes lipogênicos como LPL, FAS, SREBP1, SCD1 entre outros (111). Neste estudo observamos significativo aumento na expressão
gênica de FAS e uma tendência em aumentar SREBP1 e SCD-1. A ativação de SCD1, pela rosiglitazona, em macrófagos se mostra importante na redução do estresse do
retículo endoplasmático, diminuindo apoptose celular, o que previne eventos
deletérios, como aterosclerose por exemplo (112). Além disso, encontramos aumento
significativo na expressão gênica de PGC-1α, que é um coativador dos PPARs,
responsável por regular genes envolvidos no metabolismo energético e na biogênese
mitocondrial (113).
F4/80 e CD86 são importantes marcadores de macrófagos do tipo M1. Um
estudo recente reportou que camundongos tratados com rosiglitazona apresentaram
diminuição significativa no número de macrófagos M1 F4/80 + (114). Já feng e
colaboradores (2014) (99) mostraram menor expressão de CD86 em macrófagos
tratados com agonista de PPARγ. Nossos resultados mostraram menor expressão
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gênica de F4/80 e CD86 no fígado, indicando menor expressão de macrófagos do tipo
M1.

7 Conclusão
Em conclusão, esses achados sugerem que a exposição crônica à dieta
hiperlipídica aumenta o acumulo de lipídios no fígado levando ao desenvolvimento da
NAFLD, e o treinamento aeróbio crônico foi eficiente em reduzir esse parâmetro por
mecanismos que não dependem de PPARα. O desenvolvimento da esteatose
hepática não foi associada a inflamação no fígado em nenhum genótipo, entretanto
encontramos que a ausência do PPARα somado a uma situação de estresse leva a
uma queda brusca na expressão de PPARγ gerando uma resposta inflamatória
hepática exacerbada, e a administração de rosiglitazona, um potente coativador de
PPARγ, foi eficiente em reverter essa resposta inflamatória nos animais KO treinados.
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