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RESUMO 
 
SOUZA, C. O. de Papel dos PPARs sobre os benefícios imuno-metabólicos 
promovidos pelo ácido palmitoleico. 2017. 205 f. Tese (Doutorado em Biologia 
Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2017. 
 

O ácido palmitoleico (POA) é descrito como uma lipocina, capaz de melhorar a 

resposta à insulina, estimular a oxidação de lipídios e reduzir a inflamação, podendo 

ser considerado uma estratégia nutricional para o controle da doença do fígado 

gorduroso não alcoólico (NAFLD). Assim, nós verificamos se o POA pode ser uma 

estratégia terapêutica para mitigar os efeitos deletérios de uma dieta rica em gordura 

(HF) sobre o acúmulo ectópico de lipídios, homeostase glicêmica e inflamação 

hepática, verificando a participação do PPARα e PPARγ. Para tanto utilizamos 

camundongos selvagens alimentados com uma dieta padrão (SD), ou animais 

PPARα knockout (PPARαKO) ou com deleção de PPARγ  em células mielóides 

(PPARγKOLyzCre+) alimentados com HF. As dietas foram administradas por 12 

semanas, e a partir da 10ª semana os animais foram suplementados com ácido 

oleico ou POA (300mg/kg). Utilizamos também macrófagos intraperitoneais extraídos 

de animais WT, PPARαKO e PPARγKOLyzCre+, incubados com LPS  ou LPS + POA 

(600uM). A HF promoveu resistência à insulina, esteatose e inflamação exacerbada 

no fígado dos animais, independente do genótipo. POA melhorou a resposta à 

insulina periférica e hepática. No fígado, POA não modulou fatores da cascata de 

insulina, ou a produção de adiponectina, porém, estimulou a ativação de AMPK e 

aumentou os níveis FGF-21, de forma dependente de PPARα. POA reduziu a 

inflamação hepática, por diminuir TLR4, NFκB e fatores do inflamassoma, mas 

principalmente, por inibir a polarização de macrófagos para o fenótipo M1, um efeito 

que ocorreu mesmo em animais PPARγKOLyzCre+

 

, apesar da maior expressão gênica 

e proteica de PPARγ estimulada pelo POA, in vivo e in vitro.  Nossos dados indicam 

que o POA atenua a intolerância à glicose e resistência à insulina hepática e 

periférica induzida por dieta hiperlipídica, por ativação de AMPK, FGF21 e PPARα. 

E, é capaz de mitigar a inflamação no fígado, independente de PPARs. 

Palavras-chave: NAFLD. inflamação. resistência à insulina. AMPK. ácido graxo 

monoinsaturado.  



 
 

ABSTRACT 
 

SOUZA, C. O. de The role of PPARs on the immuno-metabolic benefits caused 
by palmitoleic acid. 2017. 205 p. Ph. D. thesis (Cell and Tissue Biology) - Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Palmitoleic acid (POA) is described as a lipokine, capable of improving insulin 

responsiveness, stimulating lipid oxidation and reducing inflammation, which can be 

an important nutrition strategy for the control of non-alcoholic fatty liver disease 

(NAFLD). Thus, we investigated whether POA can protect against the deleterious 

effects of a high fat diet (HF), verifying the role of PPARα and PPARγ. We used wild-

type mice fed a standard diet (SD), or PPARα knockout (PPARαKO) and mice with 

myeloid cells selective-delected PPARγ (PPARγKOLyzCre+) fed a HF. The diets were 

administered for 12 weeks, and beginning on the 10th week the animals were 

supplemented with oleic acid or POA (300mg/kg). Intraperitoneal macrophages 

extracted from WT, PPARαKO and PPARγKOLyzCre+ mice and stimulated with LPS or 

LPS+POA (600µM), were also analyzed. HF promoted insulin resistance, steatosis 

and exacerbated inflammation in the liver of mice, regardless of genotype. Although it 

did not reduce the lipids ectopic accumulation in the liver, or modulated the lipogenic 

factors expression, POA improved the peripheral and hepatic insulin response. In the 

liver, POA did not modulate factors of the insulin cascade, or adiponectin production, 

however, stimulated AMPK activation and increased FGF-21 levels, in a PPARα-

dependent manner. POA reduced liver inflammation by decreasing TLR4, NFκB and 

inflammatory factors, but mainly by inhibiting the macrophage polarization to the M1 

phenotype, an effect that occurred even in PPARγKOLyzCre+ 

 

mice, despite the 

increased gene and protein expression of PPARγ observed with POA administration, 

in vivo and in vitro. Thus, our data indicate that the POA reduced the glucose 

intolerance and hepatic and peripheral insulin resistance induced by a high fat diet 

through the activation of AMPK, FGF21 and PPARα. And, it was also able to reduce 

the liver inflammation, independently of PPARs. 

Keywords: NAFLD. inflammation. insulin resistance. AMPK. monounsaturated fatty 

acid.  
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Introdução 

 

"A ciência faz com que as pessoas busquem por 

verdade e objetividade, ela as ensina a aceitarem, 

admirarem e a se maravilhar com a realidade". 

Lise Meitner (1878-1968)
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Da obesidade aos distúrbios imuno-metabólicos hepáticos 
 

A prevalência de obesidade aumentou muito nas últimas décadas, 

representando grave problema de saúde pública para países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento (World Healthy Organization, 2014). A obesidade está 

frequentemente associada a diversas doenças crônicas, como diabetes mellitus tipo 

2 (DM2), dislipidemias, esteatose hepática e alguns tipos de neoplasias (CHEN et 

al., 2012; HOTAMISLIGIL; ERBAY, 2008; LICHTENSTEIN et al., 2000; MAKKI et al., 

2013; SINGER et al., 2014; TIMMERS et al., 2011; WANG et al., 2011). Porém, os 

mecanismos pelos quais o excesso de peso está relacionado com a maior incidência 

destas doenças, ainda não foram completamente elucidados. 

É descrito que a inflamação crônica de baixa intensidade, um fenótipo 

frequentemente associado com a obesidade, pode ter um papel importante na 

indução da resistência à insulina (LEVERVE, 2003; SANZ et al., 2011). Citocinas 

pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β) 

e interleucina-6 (IL-6), interferem na transdução do sinal insulínico, pois promovem a 

ativação da enzima IKK (quinase do inibidor κB) e a dissociação do complexo IkB 

(inibidor κB)/NFkB (fator nuclear κB) (SHOELSON et al., 2003). Esta dissociação 

resulta em ativação da via do NFkB, a qual pode induzir a fosforilação em serina ao 

invés de tirosina do receptor de insulina (IR) e seus substratos (IRS-1/IRS-2), 

prejudicando a sinalização da insulina e promovendo diversas alterações 

metabólicas (DELARUE; MAGNAN, 2007).  

Além desta inflamação crônica de baixo grau, é relatado que paciente obesos 

apresentam alteração no metabolismo mitocôndrial, estresse oxidativo elevado, e 

acúmulo ectópico de lipídios, ceramidas e diacilglicerol (DAG). Efeitos que 

ocasionariam alteração no metabolismo da glicose, ácidos graxos e aminoácidos 

(JOHNSON et al., 2016). De fato, é descrito que o acúmulo ectópico de metabólitos 

de ácidos graxos (AG) no fígado pode promover resistência à insulina (DELARUE; 

MAGNAN, 2007; ROGGE, 2009).  

O fígado é um dos primeiros órgãos afetados pela obesidade e resistência à 

insulina. E como desempenha papel de destaque na homeostase da glicose, 

alterações hepáticas na ação da insulina promovem profundos efeitos nas vias de 
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metabolismo da glicose, aumentando a concentração plasmática de glicose, por 

estimular a produção endógena de glicose (KLOVER; MOONEY, 2004), além de 

alterar diversas funções hepáticas relacionadas ao metabolismo de AG, aumentando 

a captação e a síntese de novo de AG, inibindo a β-oxidação mitocondrial, e 

reduzindo a liberação de VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade) (SINGER et 

al., 2014).  

Tais efeitos aumentam os AG livres na circulação e favorecem a esteatose 

hepática não alcoólica (NAFLD, do inglês "Non Alcoholic Fatty Liver Disease") (DI 

MINNO et al., 2012; TILG; MOSCHEN, 2008). Uma deposição ectópica de 

triglicérides no parênquima dos hepatócitos (DI MINNO et al., 2012; TILG; 

MOSCHEN, 2008), considerada a mais comum comorbidade associada à obesidade 

e ao diabetes, com prevalência entre 10-24% da população mundial (ZELBER-SAGI 

et al., 2006). A NAFLD pode progredir para casos mais graves de doença hepática, 

como a esteato-hepatite (NASH, do inglês “non-alcoholic steatohepatitis”), cirrose, 

ou até para carcinomas hepáticos (PAWELLA et al., 2014; STARLEY et al., 2010).  

Associado a resistência à insulina, o excesso de ácidos graxos no fígado, 

também pode promover diminuição na atividade da proteína quinase ativada por 

AMP (AMPK), um sensor energético classicamente ativado por uma baixa relação 

ATP (adenosina tri-fosfato)/AMP (adenosina monofosfato), e que desempenha um 

papel central na regulação do metabolismo (HSU et al., 2014b). Em geral, a ativação 

da AMPK estimula processos que elevam a produção de ATP intracelular, 

favorecendo a glicólise, fosforilação oxidativa, β -oxidação de ácidos graxos e 

autofagia, ao mesmo tempo em que inibe os processos anabólicos, que consomem 

de ATP, como síntese de proteinas, e ácidos graxos, bem como a produção hepática 

glicose (BIJLAND et al., 2013; HARDIE et al., 2012; LANASPA et al., 2012; O'NEILL 

et al., 2013). Justamente por controlar tais processos metabólicos, foi observado que 

a ativação de AMPK também modula a inflamação, sendo capaz de estimular a 

polarização de macrófagos para o fenótipo anti-inflamatório M2 (BOLSONI-LOPES 

et al., 2014; CHAN et al., 2015; HSU et al., 2014b). Assim, tais efeitos indicam a 

inibição de AMPK como um importante link entre a inflamação, resistência à insulina 

e alterações metabólicas da obesidade, resultando no desenvolvimento da síndrome 

metabólica (BULER et al., 2012; BULER et al., 2014).  

A sinalização da insulina é responsável pela ativação de diversas vias que 

regulam funções metabólicas hepáticas, inclusive do metabolismo de ácidos graxos. 
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Alterações na via de sinalização à insulina resultam em aumento da atividade 

transcricional de FOXO-1 (do inglês “forkhead box protein O”) (GALLAGHER et al., 

2011), o qual, além de modular o metabolismo de carboidratos, ativando a 

expressão de enzimas chaves da via neoglicogênica, como PEPCK (do inglês 

"phosphoenolpyruvate carboxykinase") e G6Pase (glicose-6-fosfatase), é 

responsável pela transcrição gênica de enzimas do metabolismo de lipídios (SUL et 

al., 2000). FOXO-1 estimula fatores de transcrição SREBP-1 e SREBP-2 (do inglês 

“sterol response-elements binding proteins”) e ChREBP (do inglês “carbohydrate-

responsive element-binding protein”), que, por sua vez, induzem a expressão da 

ácido graxo sintase (FAS) e acetil CoA carboxilase  (ACC), enzimas envolvidas na 

síntese de novo AG (BECHMANN et al., 2012; WAKIL; ABU-ELHEIGA, 2009). Além 

disso, devido a ativação de PGC-1α (do inglês “ peroxisome proliferator-activated 

receptor γ co-activator 1α”), FOXO-1 também favorece a transcrição de genes 

induzidos pelos PPARs (do inglês “peroxisome proliferator activated-receptor”) 

(MIHAYLOVA et al., 2011; SPARKS; DONG, 2009). 

 

1.2 Papel dos PPARs nas alterações imuno-metabólicas hepáticas 
 

Os PPARs controlam a transcrição de diversos genes por interação de seus 

heterodímeros PPAR-RXR (RXR, receptor do 9-cis-ácido retinóico) com sequências 

específicas da região promotora destes genes, denominadas: elemento de resposta 

ao PPARs (PPRE, do inglês "Peroxisome Proliferator Response Element"). PPARα, 

PPARδ e PPARγ (isoformas 1 e 2), os principais membros desta subfamília de 

PPARs, são expressos diferencialmente em diversos tecidos: PPARα, é 

majoritamente expresso no fígado, mais especificamente nos hepatócitos, e têm 

como principal função regular o metabolismo lipídico durante o jejum, estimulando a 

captação e oxidação peroxissomal de ácidos graxos, β-oxidação mitocondrial, 

cetogênese e o metabolismo de lipoproteínas (DAYNES; JONES, 2002b; FUENTES 

et al., 2013; PAWLAK et al., 2015); PPARδ é expresso ubiquamente em diversos 

tecidos corporais, regulando principalmente a oxidação de ácidos graxos 

(SCHMUTH et al., 2004); Enquanto, PPARγ, é expresso principalmente no tecido 

adiposo branco, e em menor quantidade nas células dendríticas, macrófagos, 

células endoteliais e hepatócitos, sendo essencial para a diferenciação dos pré-

adipócitos em adipócitos, além de controlar a expressão de proteínas envolvidas no 
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metabolismo de lipídios (BELCHIOR et al., 2015; BRUN et al., 1996; JANANI; 

RANJITHA KUMARI, 2015; MORAN-SALVADOR et al., 2011). 

Além de sua função metabólica pró-oxidativa, o PPARα é descrito como 

capaz de suprimir a expressão de genes pró-inflamatórios (DAYNES; JONES, 

2002b; IP et al., 2004; STIENSTRA et al., 2007). Efeito que pode ser resultado de 

uma inibição funcional cruzada, na qual heterodímeros PPARα -RXR formam 

complexos com outros tipos de fatores de transcrição: AP1, NF-κB, NFAT (fator 

nuclear de células T ativadas) e STATs (do inglês "signal transducers and activators 

of transcription"), inativando-os; Ou ser resultante de uma inibição direta, onde 

PPARα antagoniza NF-κB p65 por interação física, atr avés de ligação com seu 

domínio de homologia-RelA (DAYNES; JONES, 2002b). Em concordância, Stienstra 

e cols. (2007) verificaram que camundongos PPARα knockouts submetidos à dieta 

hiperlipídica apresentaram maior infiltrado de macrófagos, expressão de genes pró-

inflamatórios e maior acúmulo de lipídios no fígado. Enquanto alguns estudos 

demonstraram um efeito positivo de PPARα no metabolismo de ácidos graxos e na  

inflamação hepática, revertendo a esteatose (IP et al., 2004; STIENSTRA et al., 

2007), e a administração de um agonista de PPARα, preveniu a esteatose hepática 

de camundongos deficientes em metionina e colina (IP et al., 2004). 

Acreditava-se que somente PPARα tinham relevância no controle do 

metabolismo hepático, porém, foi demonstrado que camundongos obesos 

expressam PPARγ1 e 2 no fígado (VIDAL-PUIG et al., 1996), e que a ativação de 

PPARγ2 em hepatócitos pode ser induzida por a gonistas como a  troglitazona, 

aumentando a transcrição de genes encontrados tipicamente em adipócitos como: 

CD36 e AP2, os quais desempenham um papel importante na NAFLD (JANANI; 

RANJITHA KUMARI, 2015; MORAN-SALVADOR et al., 2011). De fato, o tratamento 

prolongado com agonistas de PPARγ em camundongos diabéticos aumentou o 

acúmulo ectópico de lipídios no fígado (BEDOUCHA et al., 2001), mostrando assim, 

que PPARγ também desempenha um importante papel no metabolismo hepático de 

lipídeos, principalmente contribuindo para a manutenção do fenótipo 

esteatótico(MORAN-SALVADOR et al., 2011).  

Contudo, de maneira similar ao PPARα, além de seus efeitos metabólicos, 

PPARγ também influencia negativamente a inflamação, principalmente por diminuir 

a produção de mediadores pró-inflamatórios como IL6, IL12, IL1α, COX2 

(cicloxigenase-2) e iNOS (óxido nítrico-sintase induzida), em macrófagos e células 
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dendríticas (ROGUE et al., 2010; ZIZZO; COHEN, 2015). Embora o mecanismo de 

PPARγ precise ser esclarecido, este fator de transcrição parece inibir a atividade de 

AP-1, bem como reduzir a transdução do sinal de STAT-1, NFκB e NFAT por 

transrepressão (KIM et al., 2015). Em concordância, macrófagos PPARγ knockout 

mostraram não se diferenciar no fenótipo anti-inflamatório M2 (KOSTADINOVA et 

al., 2005; MORAN-SALVADOR et al., 2011). 

Classicamente existem pelo menos duas grandes populações de macrófagos: 

aqueles em um estado pró-inflamatório polarizado em M1 e aqueles em estado anti-

inflamatório polarizado em M2 (CASTOLDI et al., 2016; JU; MANDREKAR, 2015).  

As células M1 são produtores eficientes de moléculas efetoras (ROS e NO), 

citocinas inflamatórias (IL-1β, TNF, IL-6), e expressam moléculas fenotípicas como, 

MHC-II (complexo de histocompatibilidade classe II), CD80, CD86, CCR2 e CCR5 

(CASTOLDI et al., 2016). Ademais, macrófagos M1 utilizam predominantemente o 

metabolismo glicolítico e requerem a ativação de moléculas intracelulares, tais como 

NLRP3 (do inglês "Nod Like receptor"), TLR4 (do inglês "Toll Like receptor), STAT1, 

HIF-1α (fator induzido por hipoxia), mTORC1 (do inglês "mammalian target of 

rapamycin complex 1" 

Em contraste, as várias formas de macrófagos M2 compartilham as 

características de possuírem baixas concentrações de IL-12 e IL-23 e altos níveis de 

IL-10 e, geralmente, expressam níveis elevados de certos genes, como arginase 

(Arg1) e receptor de manose C tipo 1 (CD206) (FENG et al., 2016). Os macrófagos 

M2 utilizam principalmente o metabolismo oxidativo, e foi observado que a indução 

do metabolismo oxidativo em macrófagos M1 muda seu fenótipo em direção a um 

perfil M2 (FENG et al., 2016; SONG et al., 2016). Interessantemente, PPARγ é 

descrito como um dos fatores essenciais neste processo de mudança metabólica em 

direção ao metabolismo oxidativo, e a polarização para o fenótipo anti-inflamatório 

M2 (KOSTADINOVA et al., 2005; MORAN-SALVADOR et al., 2011). A administração 

de pioglitazona, um agonista de PPARγ, reduziu a expressão de IL-1β, IL-6, MCP-1 

e TNF-α em macrófagos do peritônio (DASU et al., 2009), enquanto a rosiglitazona, 

aumentou a produção da molécula anti-inflamatória adiponectina e, assim, diminuiu 

a resistência à insulina (YANG et al., 2002). 

, PFK2 (fosfofrutoquinase 2) e PKM2 (piruvato quinase M2) e 

conversão de piruvato em lactato por LDH (lactato desidrogenase) (CASTOLDI et 

al., 2016). 
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O entendimento da atuação dos PPARs (α e γ) no metabolismo lipídico e nos 

processos inflamatórios e na progressão da NAFLD tem sido facilitado pelo uso de 

vários ligantes sintéticos, como: TZDs, GW9662 (inibidor de PPARγ) e GW6471 

(inibidor de PPARα). No entanto, tendo em vista os importantes efeitos imuno-

metabólicos dos PPARs, compostos não farmacológicos, como os ácidos graxos 

vêm sendo estudados, como compostos capazes de ativar estes fatores de 

transcrição, sem a promoção dos efeitos colaterais comuns aos tratamentos 

farmacológicos vigentes (DOSHI et al., 2010). 

PPARα pode ser ativado por ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) n-3, 

como EPA (ácido eicosapentaenoico, C20:5n-3) e DHA (ácido docosaexaenoico, 

C22:6n-3), aumentando a transcrição de genes pró-oxidativos e reduzindo a 

inflamação local (HERNANDEZ-RODAS et al., 2017; SHIMOJO et al., 2014; TAPIA 

et al., 2014; ZUNIGA et al., 2011). De modo semelhante, a ativação de PPARγ por 

PUFAs, em particular, EPA e DHA, tem sido amplamente descrita, e é considerado 

um dos mecanismos para os efeitos anti-inflamatórios destes ácidos graxos 

(BELCHIOR et al., 2015; NAKANISHI; TSUKAMOTO, 2015; SCHNEIDER et al., 

2014; ZIZZO; COHEN, 2015). 

Recentemente foi demonstrado que o ácido palmitoleico, nosso foco de 

estudo, é um modulador positivo do receptor nuclear PPARα, sendo capaz de 

aumentar a lipólise no tecido adiposo branco (BOLSONI-LOPES et al., 2013b). Além 

disso, subsequentemente à melh da sensibilidade à insulina promovida pelas TZDs, 

foi reportado um aumento na concentração de ácido palmitoleico circulante em 

pacientes obesos e diabéticos (KOLAK et al., 2007; RISERUS et al., 2005; YAO-

BORENGASSER et al., 2008), indicando que a síntese de ácido palmitoleico poderia 

estar envolvida nos efeitos benéficos de agonistas de PPARγ sobre a sensibilidade à 

insulina (RISERUS et al., 2005). 

 

1.3 Ácido Palmitoleico e seus efeitos imuno-metabólicos 
 

O ácido palmitoléico é um ácido graxo monoinsaturado ômega-7 de 16 

carbonos (C16:1n-7), pouco obtido pela dieta. Já que não são muitos alimentos que 

apresentam uma concentração de ácido palmitoleico maior que 5% do total de AG. 

São consideradas boas fontes de ácido palmitoleico: macadâmias (Macadamia 

integrifolia) (17% do total de AG), óleo de espinheiro do mar (Hippophae 
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rhamnoides) (30% do total de AG) e alguns peixes, como salmão (6%, do total de 

AG) e bacalhau (7%, do total de AG) (FRIGOLET; GUTIERREZ-AGUILAR, 2017; 

HODSON; KARPE, 2013).  

O ácido palmitoleico pode ser sintetizado pela dessaturação de ácido 

palmítico (C16:0) em uma reação catalisada pela delta-9-dessaturase, também 

denominada  de estearoil-CoA dessaturase-1 (SCD1) (Figura 1). Os principais locais 

de atividade de SCD1 são o tecido adiposo e o fígado. Em comum com outros 

ácidos graxos, o ácido palmitoleico circula na corrente sanguínea como componente 

de lipídios complexos (triglicerídeos, fosfolípidos, ésteres de colesterol, 

respectivamente 3,5, 0,7 e 2,8% do total de AG) dentro de lipoproteínas e também 

na forma não esterificada ("livre") (3,2% do total de AG) (SOUZA et al. 2017). 

Ademais, existem importantes reservas de ácido palmitoleico no tecido adiposo 

humano, onde normalmente contribui com mais de 5% dos ácidos graxos (WALKER; 

BROWNING, 2015; WALKER, WEST, 2015).   

O ácido palmitoléico (C16:1 n-7) recebeu a denominação de lipocina por 

apresentar função hormonal, sendo produzido e liberado pelo tecido adiposo, 

auxiliando na manutenção da de diversos processos metabólicos em outros órgãos 

(CAO et al., 2008b). Por exemplo, vários estudos observaram que o ácido 

palmitoleico aumentou a sensibilidade à insulina e a eliminação de glicose em 

roedores (BOLSONI-LOPES et al., 2014; CAO et al., 2008a; SOUZA et al., 2014), 

atenuou a esteatose hepática em animais diabéticos ou obesos submetidos a uma 

dieta hiperlipídica (CAO et al., 2008a; YANG et al., 2011), protegeu as células-β 

pancreáticas dos efeitos deletério do palmitato (GRAVENA et al., 2002; MAEDLER 

et al., 2001; MAEDLER et al., 2003), e melhorou o perfil lipídico, reduzindo os níveis 

circulantes de colesterol total e triglicérides e aumentando colesterol HDL em 

camundongos (CAO et al., 2008a), e humanos (BERNSTEIN et al., 2014; 

MOZAFFARIAN et al., 2010) (Figura 2). 
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Figura 1 - Via endógena de síntese do ácido palmitoleico. 

 
A lipogênese de novo, um processo metabólico que demanda um grande gasto energético, tem início 
com a ativação da Acetil-CoA-carboxilase (ACC) e da ácido graxo síntase (FAS). Enzimas que 
promovem a síntese de ácidos graxos, principalmente de palmitato (C16:0), a partir do Acetil-CoA 
liberado na glicólise aeróbica. O palmitato pode então ser convertido em ácido palmitoleico (C16:1n-
7) numa reação catalisada pela delta-9-dessaturase, frequentemente chamada de estearoil-CoA 
dessaturase-1 (SCD-1). Fonte: Souza et al.2017. 
 
 

Além disso, verificou-se que a suplementação de ácido palmitoleico reduziu a 

inflamação do fígado em camundongos com NAFLD (GUO et al., 2012; SOUZA et 

al., 2014), e retardou a progressão da aterosclerose em animais obesos (CIMEN et 

al., 2016). Em concordância com a redução da inflamação observada em modelos 

animais, adipócitos incubados com ácido palmitoleico apresentaram menor 

expressão de genes relacionados à via do TLR-4 (SHAW et al., 2013), enquanto os 

macrófagos expostos ao ácido palmitoleico apresentaram menor expressão de 

genes inflamatórios, redução na produção de citocinas pró-inflamatórias (CIMEN et 

al., 2016; SOUZA et al., 2017), bem como maior diferenciação de macrófagos para o 

fenótipo anti-inflamatório M2 (CHAN et al., 2015; SOUZA et al., 2017) (Figura 2).  
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Figura 2 - Efeitos imuno-metabólicos do ácido palmitoleico em diferentes tecidos.    

 

O ácido palmitoleico da dieta ou produzido no tecido adiposo (ver Figura 1) aumentou a secreção de 
insulina pelo pâncreas, melhorou a sensibilidade à insulina no fígado e no músculo esquelético, 
reduziu a inflamação e promoveu numerosos efeitos metabólicos benéficos no fígado e no sistema 
cardiovascular. Estes efeitos benéficos do ácido palmitoleico são descritos principalmente em estudos 
de intervenção in vitro e animal, e estudos humanos não são consistentes em suas descobertas. 
Abreviatura GLUT, transportador de glicose; HIF, fator induzido por hipóxia; IL, interleucina; LDL, 
lipoproteína de baixa densidade; MCP, proteína quimioatraente de monócitos; NAFLD, doença 
hepática gordurosa não alcoólica; NFκB, fator nuclear kappa b; TNF, fator de necrose tumoral. Fonte: 
Adaptado de Souza et al., 2017. 

 
Embora muitas evidências em modelos animais suportem os efeitos imuno-

metabólicos benéficos do ácido palmitoleico (Figura 2), os dados em estudos com 

humanos são inconsistentes e frequentemente demonstram efeitos opostos dos 

observados nos modelos animais. Vários estudos apontaram níveis elevados de 

ácido palmitoleico no plasma (como AG livre), ou nas membranas dos glóbulos 

vermelhos, como um fator de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica 

e diabetes tipo-2 (KUROTANI et al., 2012; PAILLARD et al., 2008; ZONG et al., 

2012; ZONG et al., 2013), e associaram altas concentrações de ácido palmitoleico 

no tecido adiposo com obesidade (GONG et al., 2011).  
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De modo similar, os níveis plasmáticos de ácido palmitoleico foram 

positivamente correlacionados com a progressão da síndrome metabólica em 

adultos (HARRIS et al., 2016; MAYNERIS-PERXACHS et al., 2014; NI et al., 2015), 

e em crianças obesas (CHOI et al., 2014; HARRIS et al., 2016; MAYNERIS-

PERXACHS et al., 2014; NI et al., 2015; OKADA et al., 2005). Além da obesidade e 

resistência à insulina, níveis plasmáticos elevados de ácido palmitoleico têm sido 

associados à progressão de outras doenças metabólicas, como NAFLD (LEE et al., 

2015; MERINO et al., 2016) e doença cardiovasculares (DJOUSSE et al., 2012a; 

DJOUSSE et al., 2012b).  

No entanto, em oposição, foi observada uma correlação positiva dos níveis de 

ácido palmitoleico plasmático com a sensibilidade à insulina (STEFAN et al., 2010), 

e alguns pesquisadores não correlacionam o ácido palmitoleico com obesidade 

(FABBRINI et al., 2011), ou doenças cardiovasculares (LI et al., 2014; WU et al., 

2011). É importante mencionar que esses estudos controversos fazem apenas a 

correlação, e como não são ensaios de intervenção, o fenômeno de causa e o efeito 

não pode ser firmemente estabelecido (HODSON; KARPE, 2013).  

Vários ensaios de intervenção que utilizaram o óleo de macadâmia como 

fonte de ácido palmitoleico mostraram que, mesmo em um curto período de tempo 

(3-4 semanas), houve uma importante redução do colesterol total, colesterol LDL e 

peso corporal em mulheres (HIRAOKA-YAMAMOTO et al., 2004), e homens 

hipercolesterolêmicos (GARG et al., 2003). Assim, o óleo de macadâmia ou uma 

dieta rica em macadâmia tem sido descrito como um tratamento não farmacológico 

eficiente para a hipercolesterolemia (CURB et al., 2000; GARG et al., 2003; GRIEL 

et al., 2008; HIRAOKA-YAMAMOTO et al., 2004), sendo que estes efeitos são 

frequentemente atribuídos ao ácido palmitoleico. De fato, um estudo controlado, 

duplo cego, randomizado, que comparou o teor de ácidos graxos e os efeitos de 

uma dieta rica em macadâmia com uma dieta americana normal, observou que ao 

mesmo tempo em que a dieta rica em macadâmia diminuiu o colesterol total e o 

colesterol LDL, as quantidades de ácido palmitoleico aumentaram 6 vezes com esta 

dieta, embora os níveis de outros MUFAs mostraram-se similares (GRIEL et al., 

2008).  

Em concordância, o único ensaio clínico publicado, até o momento, em que 

pacientes com dislipidemia e evidência de inflamação sistêmica leve foram 

suplementados com ácido palmitoleico (220,5 mg, diariamente, por 30 dias, n=60) 
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descreveu efeitos semelhantes aos observados com óleo de macadâmia: uma 

diminuição nos triglicérides e colesterol LDL, aumento do colesterol HDL e uma 

redução da proteína C reativa (BERNSTEIN et al., 2014). Tais achados sugerem que 

o ácido palmitoleico pode ser uma alternativa não farmacológica para controlar 

algumas características da obesidade, como a resistência à insulina, NAFLD e 

aterosclerose.  

Mecanisticamente, o ácido palmitoleico parece reduzir a esteatose via inibição 

da expressão de SCD-1. Os níveis de ácido palmitoleico refletem em grande parte 

sua síntese endógena a partir do ácido palmítico pela SCD-1 (Figura 1). Assim, a 

atividade de SCD-1, considerada um marcador de lipogênese, pode ser estimada 

pela razão de ácido palmitoleico por ácido palmítico (BJERMO; RISÉRUS, 2010). A 

SCD-1 é expressa principalmente em tecidos lipogênicos, como fígado e tecido 

adiposo (BJERMO; RISÉRUS, 2010), onde desempenha um importante papel na 

prevenção de efeitos nocivos do acumulo de ácidos graxos saturados. Contudo, 

observou-se que a deficiência ou inibição de SCD-1 foi capaz de prevenir a 

obesidade induzida por dieta hiperlipídica e algumas características da síndrome 

metabólica, como NAFLD e resistência à insulina (BROWN et al., 2008; 

MACDONALD et al., 2008; NTAMBI et al., 2002). O ácido palmitoleico foi descrito 

como um potente bloqueador (de atividade e expressão) de SCD-1, reduzindo a 

resistência à insulina e NAFLD em camundongos (CAO et al., 2008a; YANG et al., 

2011). O efeito inibitório do ácido palmitoleico na expressão de SCD-1 depende do 

tecido, sendo menos pronunciado no tecido adiposo e maior no fígado (CAO et al., 

2008a). 

Ademais, o ácido palmitoleico parece modular o metabolismo favorecendo o 

gasto energético ao invés do armazenamento, um efeito que pode ocorrer por 

ativação da AMPK (BOLSONI-LOPES et al., 2014; CHAN et al., 2015; DUCKETT et 

al., 2014; SOUZA et al., 2016). Culturas de adipócitos e macrófagos mostraram 

maior fosforilação de AMPK quando expostas ao ácido palmitoleico, o qual 

promoveu um aumento na lipólise e no metabolismo oxidativo, respectivamente 

(BOLSONI-LOPES et al., 2014; CHAN et al., 2015). Este efeito pró-oxidativo do 

ácido palmitoleico além de mediado pela AMPK, também parece ocorrer por meio da 

ativação do fator de transcrição PPARα (BOLSONI-LOPES et al., 2013b).  De fato, 

semelhante a estudos in vitro, a infusão intravenosa de ácido palmitoleico (10 mg/kg 

de peso corporal, diariamente), aumentou a expressão de AMPK no tecido adiposo e 
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músculo de ovinos obesos, favorecendo a lipólise e oxidação de ácidos graxos 

(DUCKETT et al., 2014), enquanto a suplementação oral de ácido palmitoleico (300 

mg/kg de peso corporal, diariamente) aumentou a fosforilação de AMPK no fígado 

de camundongos obesos, melhndo a sensibilidade à insulina, pela ativação PPARα 

(SOUZA et al., 2016). Em adição a participação de PPARα, foi verificado maior 

diferenciação de macrófagos para o fenótipo anti-inflamatório M2 quando tratados 

com ácido palmitoleico, efeito que também indica a participação de PPARγ (CHAN 

et al., 2015).  
Com isso posto, testamos a hipótese de que a suplementação de ácido 

palmitoleico pode ser eficiente para restaurar as funções imuno-metabólicas 

hepáticas induzidas por dieta hiperlipídica via PPARα e ou PPARγ, podendo assim 

se tornar uma estratégia não farmacológica que mitigue os efeitos deletérios da 

obesidade. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

oBJEtIVoS 
 

"Há o momento em que você sabe que pode 

descobrir a resposta, esse é o período em que você 

está sem dormir antes de saber o que é. Quando 

você conseguiu e sabe o que é, então você pode 

descansar com facilidade". 

Dorothy Crowfoot Hodkin (1910-1994) 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Gerais 
 

Investigar se a suplementação com ácido palmitoleico (C16:1 n-7) é capaz de 

mitigar a inflamação crônica e as alterações metabólicas induzidas pela dieta 

hiperlipídica, com especial enfoque no papel dos PPARs (PPARα e PPARγ) na 

modulação destes efeitos. 

  
2.2 Específicos 

 
Avaliar, em camundongos C57BL/6J (WT), PPARα knockout (KO),  WTLyzCre- e 

PPARγKOLyzCre+

 

 submetidos à dieta hiperlipídica, os efeitos da suplementação com 

ácido palmitoléico, sobre: 

I. A resistência periférica e hepática à insulina, analisando a resposta à insulina 

(in vivo e in vitro), intolerância à glicose e produção hepática de glicose, bem 

como expressão gênica e proteica de fatores da via insulínica; 

 

II. A NAFLD, avaliando parâmetros de lesão hepática, o acúmulo de lipídios e 

caracterizando os ácidos graxos incorporados no fígado, assim como a 

expressão gênica e proteica de fatores lipogênicos e pró-oxidativos;  

 

III. A inflamação hepática, analisando a concentração de citocinas pró-

inflamatórias no fígado e hepatócitos isolados, caracterizando a população de 

macrófagos residentes no fígado, e avaliando a expressão proteica e gênica e 

fatores das vias inflamatórias do NFκB e inflamassoma.  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

MatErIaIS  
E MétodoS 
 

"Nada na vida deve ser temido, apenas entendido. 

Agora é a hora de entender mais, para que 

possamos temer menos". 

Marie Curie (1867-1934) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  
 
3.1  Modelos animais 

 
Os animais, protocolos experimentais e procedimentos utilizados foram 

previamente submetidos e aprovados pelo comitê de ética em uso animal do 

ICB/USP (049/05/03, 91/2017).  

Foram utilizados camundongos selvagens C57BL/6J (wild type, WT) e 

deficiente total em PPARα (knockout, KO), bem como animais homozigotos 

PPARγLOX/P Lisozima (Lyz) Cre+ (PPARγKOLYZCRE+), com deleção de PPARγ 

específica em células mielóides, e seus respectivos controles homozigotos 

PPARγLOX/P LYZCRE- (WTLYZCRE-

Nos protocolos experimentais aqui descritos utilizamos animais machos, entre 

8-12 semanas de idade, os quais foram mantidos (máximo de 3 animais por caixa) 

em caixas individuais apropriadas, em sala com condições ambientais controladas: 

ciclo claros-escuro de 12 h, umidade relativa 55 ± 10% e temperatura de 23 ± 2 ºC, 

com dieta padrão (ração Nuvilab, Colombo, PR) e água ad libitum. 

). Os animais originalmente importados da "The 

Jackson Laboratory" (Bar Harbor, ME, USA), foram gentilmente cedidos pelo 

Professor Dr. William Tadeu de Lara Festuccia e mantidos no Biotério de 

Camundongos do Departamento de Biologia Celular e Tecidual do Instituto de 

Ciências Biomédicas I.  

 

3.2  Genotipagem 
 
 Previamente aos procedimentos experimentais, os genótipos dos animais 

foram determinados. Para tanto, foram retiradas aproximadamente 0,2 cm da cauda 

de camundongos anestesiados com isoflurano.  

A extração do DNA caudal foi realizado por digestão com NaOH (50 mM) (12 

min 95 °C), seguido de neutralização com Tris-HCl (1 M, pH 6,8) e centrifugação (15 

min 10000 G). O sobrenadante desta solução foi utilizado para PCR com kit 

Platinum TAQ DNA polimerase (Invitrogen®, Carlsbad, CA, USA). Os primers 

utilizados para genotipagem dos camundongos foram indicados pela "The Jackson 
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Laboratory" e as amostras foram corridas em gel de agarose 1,5% para a separação 

dos produtos de PCR e comparadas ao padrão de peso molecular de 100 bp.  

Para a genotipagem dos animais PPARα KO (stock no. 008154) foram 

utilizados os primers: oIMR807, GAG AAG TTG GAG GAG GGG ATT GTG; 

oIMR8076: CCC ATT TCG GTA GCA GGT AGT CTT e oIMR8077: GCA ATC CAT 

CTT GTT CAA TGG C. Enquanto que para produzir animais homozigotos 

PPARγLox/PLyzCre+, os animais PPARyLox/P

 A 

 (stock no. 004584) foram cruzados com 

animais Lyz-MCre (stock no. 004781) e selecionados por genotipagem, utilizando os 

primers: OIMR7338, CTA GGC CAC AGA ATT GAA AGA TCT; OIMR7339, GTA 

GGT GGA AAT TCT AGC ATC ATC C; CRE-202BP1, CGA ACG CAC TGA TTT 

CGA CC; CRE-202BP2, AAC CAG GCG TTT TCG TTC TGC. 

Figura 3A demonstra um exemplo da genotipagem de animais PPARα KO, 

os quais apresentam banda de 650 bp e a Figura 3B, é representativa da 

genotipagem dos animais PPARγLox/PLyzCre+ (PPARγKOLYZCRE+), com banda de 

225 bp, e PPARγLox/PLyz Cre- (WTLYZCRE-

 

), com banda de 324 bp.  

 
Figura 3 - Genotipagem de animais PPARαKO e WT (A); PPARγKOLYZCRE+ e WTLYZCRE-

Diferentemente dos animais C57BL/6J (WT) com banda de 412 bp, animais PPARαKO apresentam 
uma banda de 650 bp (A); Já os mutantes PPARγ

 
      (B).  

Lox/PLyzCre+ (PPARγKOLYZCRE+) apresentam banda 
em 225 bp, enquanto o PPARγLox/PLyz Cre- (WTLYZCRE-) mostra banda de 324 bp. Padrão de peso 
molecular de 100 bp. 

A 
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3.3  Dietas e ácidos graxos 
 
Em nossos experimentos, os animais foram alimentados por 12 semanas com 

dieta de baixo teor de gordura (SD) (9% de calorias de gordura, 15% de proteína e 

76% de carboidratos) ou dieta rica em gordura proveniente de banha suina (HF-L) 

ou gordura vegetal hidrogenada (HF-H) (59% de calorias de gordura, 15% de 

proteína e 26% de carboidratos). A composição dietética das dietas foi descrita na 

AIM-93 (SD), ou adaptada de (ROPELLE et al., 2006), tais composições estão 

indicadas na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Ingredientes da dieta balanceada (SD), dieta hiperlipídica com banha suína 
(HF-L) ou dieta hiperlipídica com gordura vegetal hidrogenada (HF-H). 

Ingredientes 
(g/Kg de ração) 

SD HF-L HF-H 

Bitartarato de colina (g) 2,5 2,5 2,5 

L-Cistina (g) 1,8 1,8 1,8 

Mix de vitaminas (g) 10 10 10 

Mix de minerais G (g) 35 35 35 

Celulose microfina (g) 50 50 50 

Sacarose (g) 100 100 223,75 

Amido de milho (g) 467,5 115,5 57,75 

Amido dextrinizado (g) 155 132 66 

Caseína (g) 140 200 200 

Banha de suínos (g) 0 315 0 

Gordura vegetal hidrogenada (g) 0 0 315 

Óleo de soja (g) 40 40 0 

Óleo de girassol (g) 0 0 40 

 

Nas últimas 2 semanas das respectivas dietas, os camundongos WT, 

PPARαKO, WTLYZCRE- e PPARγKOLYZCRE+ foram tratados diariamente com o ácido 

oleico (300 mg/kg de peso corporal) ou ácido palmitoléico (POA) (300 mg/kg de peso 
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corporal) por gavagem. As doses e protocolos de tratamento foram baseadas em 

estudos prévios (YANG et al., 2011; YANG et al., 2013). 

 

3.4  Desenho experimental 
 
Baseando-se nos genótipos, dietas e ácidos graxos administrados, nosso 

experimentos foram divididos em 3 etapas com diferentes grupos em cada: 

Primeiramente, animais WT e PPARαKO foram submetidos às dietas SD e 

tratados com ácido oleico ou submetidos à dieta hiperlipídica com gordura suína e 

tratados com ácido oleico (HF-L) ou palmitoleico (HF-L-POA) como esquematizado 

na Figura 4. 

 
Figura 4 - Desenho experimental 1ª Etapa. 

 
Grupos WT e PPARαKO submetidos por 12 sem. à dieta balanceada (SD) ou hiperlipídica com 
gordura suína e tratados, nas últimas 2 sem., com ácido oleico (HF-L) ou ácido palmitoleico (HF-
LPOA); 300 mg/kg de peso corporal por dia (gavagem). 

 

Em uma segunda etapa, animais WT foram submetidos às dietas SD por 12 

semanas e tratados com ácido oleico nas 2 últimas semanas, ou submetidos à dieta 

hiperlipídica com gordura vegetal hidrogenada e tratados com ácido oleico (HF-T) ou 

palmitoleico (HF-T POA) pelo mesmo período.  
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Por fim, em uma terceira etapa do trabalho, animais WTLYZCRE- e 

PPARγKOLYZCRE+

Figura 5

 receberam a dieta HF-T (12 semanas) e foram tratados com ácido 

oleico ou palmitoleico (2 semanas), conforme apresentado na . 
 

Figura 5 - Delineamento experimental da 3ª etapa. 

  

Animais WTLYZCRE- e PPARγKOLYZCRE+

 

 receberam a dieta HF-H durante 12 semanas e foram tratados 
com ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA) nas duas últimas semanas. 300 mg/kg de 
peso corporal por dia (gavagem). 

3.5  Procedimentos analíticos 
 
Durante o período de alimentação/tratamento, o peso e a ingestão alimentar 

foram mensurados uma vez e três vezes na semana respectivamente. Após as 12 

semanas, os animais foram submetidos a jejum durante 6 h antes de serem 

eutanasiados para a recolha de amostras de sangue e de tecidos. Para isso, os 

animais foram previamente anestesiados por injeção i.p de Ketamina (75 mg/Kg) e 

Xilazina (10 mg/Kg), e posteriormente eutanasiados por decaptação. 

O sangue coletado em tubos plásticos foi centrifugado (3000 rpm, 12 min, 4 

ºC) para a extração do soro. As concentrações de colesterol total, HDL colesterol, 
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triglicérides, atividade da alanina aminotransferase (ALT) e aspartato transaminase 

(AST), bilirrubina total, direta e indireta, bem como os níveis de ácidos graxos não 

esterificados (NEFA) no soro (Wako®, Richmond, VA, EUA) e LDH no meio de 

cultura foram determinadas por kits enzimáticos de acordo com instruções dos 

fabricantes (Labtest®, Lagoa Santa, MG, Brasil). Os níveis de LDL colesterol foram 

estimados pela equação de Friedewald (SRISAWASDI et al., 2011). 

Dentre os tecidos avaliados, 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). Após os 

procedimentos de dissecção os tecidos e 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. 

 

3.6  Histologia do fígado 
 
Uma porção de 5 mm3

Por fim, as fatias foram impregnadas em paraplastPlus® (Sigma, São Paulo, 

SP, Brasil) (58 °C, por 3 h) e 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 polilisina (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.  

 de fígado foi imediatamente imersa em solução de 

PBS contendo paraformaldeído (4% (p/v), pH 7,4, 4 ºC) durante 24 h. 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 min entre cada 

banho, seguido por um banho em mistura homogênea de etanol e xilol, por 30 min, e 

três banhos de xilol com duração de 20 min cada.  

A análise da morfologia das células foi realizada utilizando imagens 

digitalizadas com aumento de 40 vezes. As imagens foram obtidas utilizando um 
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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.  

 

3.7  Avaliações da responsividade à insulina 
 

3.7.1  Teste de tolerância à glicose (TTG) 

Para a construção da curva glicêmica, os animais em jejum prévio de 6 h 

receberam uma dose de glicose (2 g/kg peso corporal) intraperitonealmente. 

Realizou-se a determinação da glicemia capilar caudal, através de glicosímetro 

Accu-Chek Active® (ROCHE®, São Paulo, SP, Brazil) em diferentes momentos: 0 

(basal), 15, 30, 60 e 90 min após a administração de glicose. A área sob a curva 

(AUC, do inglês "area under curve") foi determinada como a diferença da glicemia 

entre os pontos avaliados em relação aos valores basais.  

 

3.7.2  Homeostatic model assessment (HOMA) 

Aos 30 min, amostras de sangue foram coletadas e o soro obtido foi utilizado 

para avaliação da glicemia por kit enzimático adequado de acordo com instruções do 

fabricante (Labtest®, Lagoa Santa, MG, Brasil), e determinação dos níveis de 

insulina no soro por ELISA (R & D Systems, Minneapolis, MN, EUA).  O HOMA-IR foi 

estimado pelo cálculo: HOMA-IR = ([Glicemia(mg/dL)] x [Insulina(uU/mL)] x 0,0555) / 

22,5. O HOMA-BETA foi estimado pelo cálculo: HOMA-BETA = (20 x Insulina 

(uU/mL))/ [(Glicemia (mg/dL) x 0,0555)] - 3,5. 

 

3.7.3  Teste de tolerância à insulina (ITT) 

O teste de tolerância à insulina foi avaliado conforme descrito previamente por 

(SAAD et al., 1996). A glicemia capilar caudal foi monitorada por meio do 

glicosímetro Accu-Chek Active® (ROCHE®, São Paulo, SP, Brasil), sendo 

mensurada na condição basal e a cada 10 min após injeção i.p 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 min. após a injeção de insulina, intervalo onde ocorre a fase 

linear de queda da glicemia (BONORA et al., 1989; SERAPHIM et al., 2001). A 
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interpretação da kITT se baseia em quanto mais rápida e intensa for a queda da 

glicemia, maior o valor do kITT, e portanto, maior é a resposta à insulina. 

 

3.7.4  Teste de Tolerância ao piruvato (TTP) 

Para avaliação da produção de glicose a partir do piruvato, os animais foram 

submetidos a 16 h de privação alimentar, tempo suficiente para a depleção total dos 

estoques de glicogênio. Após este período, uma solução de piruvato de sódio (2 

g/kg) foi administrada intraperitonealmente nos animais, e amostras de sangue 

foram coletadas da cauda dos camundongos nos tempos de 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 

e 90 min. Para aferição da glicemia foi utilizado o glicosímetro Accu-Chek Active® 

(ROCHE®, São Paulo, SP, Brasil), AUC foi calculada pela diferença da glicemia 

entre os pontos avaliados em os valores basais.  

 

3.7.5  Responsividade à insulina em músculo sóleo isolado 

Os músculos sóleos foram isolados e incubados como previamente descrito 

(CHALLISS et al., 1983). Sendo mantidos em tensão de repouso com clips de inóx, 

e pré-incubados em tampão bicarbonato de Krebs-Ringer (glicose 5,6 mM, pH 7,4) 

por 30 min em banho aquecido a 37 ºC (95% O2 e 5% CO2), com agitação contínua 

(100 oscilações/min). Após este período, os músculos foram transferidos para outros 

frascos contendo o mesmo tampão, porém acrescido 0,2 μCi/mL de 2-deoxi-[2,6-3H]-

D-glicose. Foi adicionado NaOH (2 M) em compartimento separado para absorção 

do 14CO2. Os músculos foram incubados na ausência ou presença de 7 nM de 

insulina, por 1 h, nas mesmas condições, a gaseificação foi mantida por mais 15 min 

e então interrompida. Ao final da incubação, os músculos foram brevemente lavados 

em salina (0,9% de NaCl) a 4º C e congelados em nitrogênio líquido. Em seguida, as 

mensurações da captação, oxidação, incorporação e sintese de glicogênio a partir 

da 2-deoxi-[2,6-3

 

H]-D-glicose foram realizadas segundo descrito por (CHALLISS et 

al., 1986). 

3.7.6  Responsividade à insulina no fígado 

Para a realização destes experimentos, os camundongos receberam injeção 

i.p. de insulina (Humulin® N, Lily, São Paulo, SP, Brasil), 0,5 U/kg de peso corpóreo. 

Após 30 min, o fígado dos animais foi coletado e submetido a procedimentos de 
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extração de proteína ou RNA, para determinação da expressão proteica ou gênica, 

respectivamente. 

 

3.8  Ensaios enzimáticos 
 
Para avaliação da atividade das enzimas do ciclo de Krebs, citrato sintase, 

succinato desidrogenase e malato desidrogenase, bem como dos complexos I e III 

da cadeia transportadora de elétrons, os fígados foram homogeneizados (1:10, p/v) 

em tampão de SETH (sacarose 250 mM, EDTA 2 mM, trizma base 10 mM, heparina, 

50U/ml, pH 7,4). Os homogenatos foram centrifugados e os sobrenadantes foram 

conservados a -80 ºC até à sua utilização.  

As concentrações de proteína foram determinadas pelo método de (LOWRY 

et al., 1951), e atividade da citrato sintase foi determinada em reação iniciada pela 

adição de oxaloacetato (0,2 mM) a uma solução contendo Tris (100 mM, pH 8,0), 

acetil-CoA (0,1 mM), di-tio-bis-2-nitrobenzóico (0,1 mM), triton X-100 (0,1 %) e 2-4 

µg de proteína, a qual foi monitorizada a 412 nm, durante 3 min à 25 ºC (SRERE, 

1974). A atividade da succinato desidrogenase foi determinada de acordo com o 

método de Fisher, o qual se baseia na reação de redução de 2,6-di-cloro-indofenol 

na presença de fenazina metossulfato, medida pela diminuição da absorbância a 

600 nm (FISCHER et al., 1985). A atividade de malato desidrogenase foi medida 

como descrito por (KITTO et al., 1966). A atividade da NADH desidrogenase 

(complexo I) foi avaliada de acordo com (CASSINA; RADI, 1996), enquanto a 

atividade do citocromo c oxidorredutase (complexo III) foi determinado utilizando o 

método descrito por Fischer (1985). 

 

3.9  Extração de ácidos graxos do fígado 
 
Os lipídios foram extraídos dos fígados com clorofórmio-metanol (1:3), 

conforme descrito por Folch (FOLCH et al., 1957). Os níveis de triacilglicerol tecidual 

no extrato lipídico foram determinados por ensaios enzimáticos (Labtest®, Lagoa 

Santa, MG, Brasil). 
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3.10  Cromatografia gasosa (CG) 
 

O fígado camundongos foi avaliado para os ácidos graxos presentes por 

reação de esterificação para CG/FAME (do inglês "fatty acid methyl ester") como 

previamente descrito (MASOOD et al., 2005). 

Em resumo, as amostras (50μL) foram incorporadas (em tubos de vidro) a 

uma solução de metanol (1,76 mL), cloreto de acetila (100 μL) e solução padrão 

interna (50 μL, ácido heptadecanóico (1 mg/mL) diluído em hexano) e aquecidas 

(100 ºC) por 60 min. Após o resfriamento, adicionou-se hexano (1,5 mL), agitou-se 

vigorosamente os tubos (vortex, 1 min) e centrifugou-se as amostras (1500 G, 2 min, 

4 ºC). A fase orgânica superior foi coletada e evaporada sob vapor de nitrogênio 

liquido, o resíduo foi redissolvido em hexano (100 uL). O FAME individual foi 

analisado por cromatógrafo a gás (Trace 1310, Thermo Scientific, Waltham, MA, 

EUA) com detector de ionização de chama usando coluna capilar (DB-FFAP, 15 m × 

0.1 mm id × 0.1 um, Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA). O programa 

começou com uma temperatura inicial de 150ºC (0,25 min), que foi aumentada (35 

ºC/min) para 200ºC, e, em seguida, (8 ºC/min) para 250 ºC por 4min. O tempo de 

execução de uma amostra única foi de 12 min. FAME foi identificado por 

comparação direta com uma mistura padrão FAME (Supelco 37 Component FAME 

Mix, Sigma-Aldrich), individualmente os picos foram integrados e normalizados pelo 

padrão interno. A porcentagem de FAME individual foi calculada em relação à área 

total dos picos do cromatograma. 

 

3.11 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)  
 

Amostras do fígado (80-100 mg) foram cuidadosamente homogeneizadas 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 µg / ml de inibidor anti-protease (Sigma-Aldrich 

®, St. Louis, Missouri, EUA). As amostras foram centrifugadas a 13.000 G, 4 °C, por 

40 min e os sobrenadantes submetidos à quantificação proteica pelo ensaio de 

Bradford (Bio-Rad ®, Hercules, CA, EUA). Em seguida, as amostras foram utilizadas 

para determinar os níveis proteicos de Adiponectina, FGF-21, IL-1β, IL-1Ra, IL-8, IL-

12, IL-17, IL-6, MCP-1, IFNγ, TGFβ e TNF-α por ELISA (DuoSet ELISA ®, R&D 

Systems, Minneapolis, MN, EUA).  
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3.12  Determinação da expressão gênica 
 
Os tecidos/células foram homogeneizados em reagente TRIZOL para 

extração do RNA total (Chomczynski; Sacchi, 1987). O RNA obtido foi tratado com 

DNAse I, de acordo com especificações do fabricante (Thermo Fisher Scientific, 

Waltam, MA, EUA), e, em seguida, quantificado por leitura em espectrofotômetro 

NanoDrop® 2000 (Thermo Fisher Scientific, Waltam, MA, EUA)  a 260 nm (A260 nm 

= 1 corresponde a 44 µg/mL) e o grau de pureza determinado pelo razão 260/280 

nm (razão igual a 2 indica alto grau de pureza). O cDNA foi sintetizado a partir de 2 

µg do RNA total extraído utilizando o kit High-capacity cDNA Reverse Transcription 

Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). A expressão gênica foi quantificada 

por PCR em tempo real (HIGUCHI et al., 1992), utilizando o aparelho PCR system 

7300 da Applied Biosystem (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) ou 

QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA) e SYBER Green como marcador fluorescente.  

 

3.12.1 Primers 

A sequência de primers utilizados são mostrados na Tabela 2. Todos foram 

desenhados entre exons, baseado na sequência de RNAm total obtida no GenBank 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/), utilizando o programa Primer 3 Plus 

(UNTERGASSER et al., 2007).  

Os primers foram escolhidos seguindo as seguintes especificações: 18-22 

nucleotídeos (40% C,G), Tm: 58-62 ºC, amplicon de 80-120 nucleotídeos. E para 

confirmação de especificidade dos primers, as sequências sense e anti-sense foram 

analisadas com a ferramenta BLAST (do inglês "Basic Local Alignment Search 

Tools")

Os oligonucleotídeos customisados foram sintetizados pela Invitrogen™ 

(Carlsbad, CA, EUA) por dessalinização. Previamente a sua utlização, os primers 

foram validados utilizando uma curva de diluição das amostras. Apenas foram 

usados primers com eficiencia entre 80-120%, e curva de melting de pico único 

(

 (ALTSCHUL et al., 1990; THORNTON; BASU, 2011).  

Figura 6). A expressão gênica dos genes alvo foi normalizada pela expressão da 
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GAPDH, α-actina ou B2M, utilizando o método da Ct comparativa (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001). 
 
Tabela 2 - Sequencia de primers sense e antisense utilizados no qRT-PCR. 

Gene NM Primer Sense (5´- 3´) Primer Anti-Sense (3' - 5') 
ACC 133904.2  CCAGCAGATTGCCAACATC ACTTCGGTACCTCTGCACCA 
ACOX-1 001271898.1 TACGTGCAGCCAGATTGGTA ACGCCACTTCCTTGCTCTT 
ADIPOR2 001355692.1 CATTGCAGCCATTATCGTCTC CCACGAACACTCCTGCTCT 
AKT 001165894.1 TCAAGAAGGACCCTACACAGAG GGGCTCAGCTTCTTCTCATAC 
AMPK1α 001013367.3 AGCCGACTTTGGTCTTTCAA GCCTGCGTACAATCTTCCTG 
Arginase 007482.3 TCCTCCACGGGCAAATTCC GCTGGACCATATTCCACTCCTA 
B2M 009735.3 TTCTGGTGCTTGTCTCACTGA CAGTATGTTCGGCTTCCCATTC 
Caspase-1 009807.2 CGCCACCTTCTTTGTTCAG AGCTTCAGTCAGGTCCATCA 
CCR2 009915.2 ATCCACGGCATACTATCAACATC CAAGGCTCACCATCATCGTAG 
CD106/VCAM 011693.3 AGTTGGGGATTCGGTTGTTCT   CCCCTCATTCCTTACCACCC 
CD11c 021334.2 AGCCAGAGTGGGAAGTGAGA AACTGGTCATGGCTGCTGA 
CD36 001159555.1 ATGGGCTGTGATCGGAACTG GTCTTCCCAATAAGCATGTCTCC 
CD54/ICAM 010493.3 TGCCTCTGAAGCTCGGATATAC TCTGTCGAACTCCTCAGTCAC 
CD86 019388.3 TGTTTCCGTGGAGACGCAAG TTGAGCCTTTGTAAATGGGCA 
CLEC4F 016751.3 CCTTGGAGACCTGAGTGGAA   GAATGATTGTCGTGTCCAGAG 
FOXO-1 019739.3 TGGGTGTCAGGCTAAGAGTT TGGACTGCTCCTCAGTTCCT 
G-6-Pase 008061.4 CGTATGGATTCCGGTGTTTG   GGGAAAGTGAGCAGCAAGGT 
GAPDH 001289726.1 CAAGCTCATTTCCTGGTATGACA GCCTCTCTTGCTCAGTGTCC 
Glicoquinase 001287386.1 AAGCTGGAGACCCATCAGG TCTCCAACTTCTGAGCCTTCT 
HIF1α 001313919.1 AGTCAGCAACGTGGAAGGT CGTCATGGGTGGTTTCTTG 
IDO-1 001293690.1 CATCACCATGGCGTATGTGT CTCGCAGTAGGGAACAGCAA 
IL1Ra 001039701.3 GCAAGATGCAAGCCTTCAGA CCTTGTAAGTACCCAGCAATGA 
IL1β 008361.4 GGAGAACCAAGCAACGACA TGGGATCCACACTCTCCA 
IRS-1 010570.4 GGACATCACAGCAGAATGAAGA GAGGAAGACGTGAGGTCCTG 
MCP-1 011333.3 TAAAAACCTGGATCGGAACCAAA   GCATTAGCTTCAGATTTACGGGT 
MyD88 010851.2 TCCAGGTGTCCAACAGAAG ACTTGGTGCAAGGGTTGGT 
NFκB 008689.2 CCAACTGGCAGGTATTTGAC GCTGCTTCATGTCCCCTTG 
NFκB RelA 009045.4 AGGCTTCTGGGCCTTATGTG   TGCTTCTCTCGCCAGGAATAC 
PEPCK 011044.2 ATGCTGATCCTGGGCATAAC GTCTTCCCACAGGCACTAGG 
PGC1α 008904.2 GCTCAAGCCAAACCAACAAC CCACACTTAAGGTTCGCTCA 
PPARα 001113418.1 TGCAATTCGCTTTGGAAGAA   CTTGCCCAGAGATTTGAGGT 
PPARβ 011145.3 AGCCACAACGCACCCTTT ACCAGCTGTTTCCACACCA 
PPARγ 001127330.2 TGAAGCTCCAAGAATACCAAAG GCCATGAGGGAGTTAGAAGG 
SREBP-1 001313979.1  TGACGGAGACAGGGAGTTCT CAGAGAAACTGCAAGCAGGA 
STAT6 009284.2 CTCTGTGGGGCCTAATTCA   CATCTGAACCGACCAGGAACT 
TLR4 021297.3 TCCAGCCACTGAAGTTCT CAGCAAAGTCCCTGATGA 
TNFα 013693.3 TCTACTGAACTTCGGGGTGA GATCTGAGTGTGAGGGTCTGG 
β-tubulina 011653.2 AGATCGGCGCTAAGTTTTGGG   GGATGGCCCGAGGTACATATTT 
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Figura 6 - Exemplo de primer validado (B2M), curva de eficiência próxima de 100% (A) 
e curva melting com pico único. 

 
 

3.13  Determinação da expressão protéica 
 
Os fígados 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 µg/ml de inibidor de protease (Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, 

EUA). As amostras foram centrifugadas a 13.000 G, 4 °C, por 40 min e os 

sobrenadantes submetidos à quantificação proteica pelo ensaio de Bradford (Bio-

Rad ®, Hercules, CA, EUA), usando curva de albumina como padrão. 

A análise por Western Blotting foi realizada segundo Towbin e cols. (1979). 

Alíquotas de cada amostra, com a mesma concentração de proteínas totais (30 μg), 

foram tratadas de acordo com o método descrito por Laemmli (1970) e submetidas à 

eletroforese em SDS gel de bis-acrilamida (8-10%) (SDS-PAGE) (SHAPIRO et al., 

1967).  

Em seguida, as proteínas do gel foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose, ou de fluoreto de polivinilideno (PVDF), por 90 min, a 150 V. Após 1 h 

de bloqueio em leite livre de gordura a 5%, as membranas foram incubadas por 16 

h, em leite 3% com os anticorpos primários: IR (#3025), AKT total (#4685), phopho-

AKT (ser473, #4060), phospho-NFκB p65 (ser536 #3033), PPARγ (#2443), AMPKα 

total (#2603), phospho AMPKα (thr172, #2535), ACC total (#3676) e phospho-ACC 

(ser79, #3661) (Cell Signalling Technology, Beverly, MA, EUA) diluídos 1:1000; além 

dos anticorpos: TLR4 (#300002), GAPDH (#SC47724), β-tubulina (#SC9109), 
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PPARα (#SC9000), PPARβ (#SC7197) e α-actina (#SC130619) (Santa Cruz 

Biotechnology, Dallas, TX, EUA) diluídos 1:500.  

Após lavagens (30 min) e incubação com o anticorpo secundário anti-rabbit 

IgG conjugado com peroxidase (#7074, 1:5000, 1% leite, por 1 h), as membranas 

foram reveladas por quimiluminescência utilizando o kit ECL Western blotting 

Enhanced Chemiluminescence (GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido). A 

luminescência gerada foi detectada por filme radiográfico ou em aparelho 

fotodocumentador (GBOX Chemi, syngene, EUA). As intensidades das bandas 

foram quantificadas por densitometria óptica, utilizando o software IMAGEJ 1.5 e 

normalizadas pela densitrometria óptica das bandas incubadas com β -tubulina, 

GAPDH ou α-actina. 

 
3.14  Isolamento de hepatócitos e macrófagos infiltrados. 

 
Os hepatócitos e células de Kupffer foram isolados de acordo com o método 

descrito por Zeng e cols. (2013). No qual, camundongos previamente anestesiados 

(Xilazina/Ketamina) foram submetidos à técnica de perfusão de fígado in situ (DE 

MORAIS et al., 2012). Nesta técnica, o líquido de perfusão HBSS (138 mM NaCl, 

5,33 mM KCl, 4,17 mM NaHCO3, 0,44 mM KH2HPO4, 0,34 mM NaH2PO4

Em seguida, foi infundido meio DMEM Low Glucose modificado (meio de 

digestão: 110 mg/L de Piruvato de sódio, 200 mg/L de CaCl

, 5,56 mM 

Glicose, 0,5 mM EGTA e 25 mM HEPES) foi introduzido na veia porta por meio de 

um cateter, a fluxo constante (5 mL/min), mantido por uma bomba de perfusão, por 

cerca de 10 min.  

2

Após centrifugação (50 G, 2 min.) obtivemos a separação de duas porções do 

fígado: parenquimal (pellet) e estromal (sobrenadante).  

, HEPES 15 mM e 1% 

penicilina e estreptomicina) suplementado com 50 mg/L de colagenase tipo IV 

(Sigma Aldrich, St. Louis, MO EUA) por aproximadamente de 5 min. Logo após a 

perfusão, o fígado foi colocado em uma placa de petri e, em fluxo laminar estéril, foi 

dissolvido em colagenase, filtrado e transferido para tubos falcon® (50 mL).  

• O pellet, contendo a porção parenquimal hepática foi ressuspendido 

em meio DMEM High Glucose modificado (meio de isolamento: 110 mg/L de piruvato 

de sódio, actato de sódio 1 mM, HEPES 15mM, dexametasona 0,1 µM, 10% soro 
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fetal bovino (SBF) e 1% penicilina e estreptomicina) e centrifugado mais 2 vezes (50 

G, 2 min), para isolamento dos hepatócitos. 

• O sobrenadante, contendo diversas células da porção estromal 

hepática, foi coletado e submetido à centrifugação (800 G, 30 min, 25 ºC, sem freio) 

em gradiente de densidade (Percol 25%, GE healthcare, Suécia). O pellet foi 

dissolvido em RPMI (10% SBF, 1% penicilina e estreptomicina) e as células obtidas, 

em sua maioria macrófagos, foram plaqueadas (placas de 24 poços) e incubadas 

por 24 h (37ºC, 5% CO2

 

) para posterior análise em citometro de fluxo (ZENG et al., 

2013).  

3.15  Citometria de Fluxo 
 
Após 24 h de incubação, as células do infiltrado hepático, isoladas conforme 

descrito anteriormente, foram desprendidas (PBS, 4 ºC), centrifugadas (300 G, 5 

min, 4 ºC) e o pellet obtido foi resuspendido (PBS) e re-plaqueado (placa de fundo U, 

96 poços) para posterior marcação com um mix de anticorpos conjugados: F4/80-

PerCP, CD11b- APC, CD11c-PECy7, CD86-FitC e CD206-PE (10 ul de solução 

1:100) (BD biosciences, Franklin Lakes, NJ, EUA), por 30 min, 4 ºC. Beads 

incubadas com cada anticorpo foram utilizadas como compensadores controle. As 

amostras foram analisadas no citômetro de FACSCanto II (BD biosciences, Franklin 

Lakes, NJ, EUA) usando o Diva-SofwareTM

 

 para aquisição de dados. Foram 

adquiridos 50000 eventos por amostra e o software FlowJo 10.0.7 foi utilizado para a 

análise dos dados. 

3.16  Extração de macrófagos intraperitoneais e cultura 
 
Para a extração dos macrófagos intraperitoneais, meio RPMI (1% penicilina e 

streptomicina) foi injetado (6 mL) na cavidade intraperitoneal dos animais 

previamente anestesiados (Xilazina/Ketamina), e subsequentemente coletado. Após 

uma série de centrifugações (2 vezes, 180 G, 10 min, 4 ºC), os macrófagos foram 

resuspendidos (RPMI, 1mL) e a viabilidade e quantidade de células foi determinada 

por contagem em hemocitômetro (câmara de Newbauer) utilizando o método de 

exclusão por TRIPAN Blue (0,4%). 2,5 X 105/cm2 células viáveis foram plaqueadas e 
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incubadas (37 ºC, 5% CO2) por 2 h. Durante este período os macrófagos aderem à 

placa enquanto outros leucócitos ficam dispersos no sobrenadante, permitindo, 

assim, a separação destas células. Após lavagem (PBS morno), os macrófagos 

foram estimulados por 24 h, com PBS (controle) ou LPS (2,5 µg/mL, extraído de 

Escherichia coli, O111:B4) e BSA (albumina bovina, do inglês "bovine serum 

albumin"), ou ácido palmitoleico conjugado com BSA nas doses 200, 400 e 600 μM. 

Tanto o meio quanto os macrófagos foram coletados 

 

e estocados para posteriores 

análises (-80 ºC). 

3.17  Análise Estatística 
 
Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) e 

analisados pela análise de variância (ANOVA) de duas vias (Two-Way Anova) ou de 

uma via (One-way Anova), seguido pelo pós-teste de Bonferroni. As análises foram 

realizadas utilizando-se o programa GRAPHPAD PRISM 6.0 (Graph Pad Software, 

Inc., San Diego, CA, EUA) e os dados foram considerados significativamente 

diferentes quando p ≤0,05. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

rESultadoS 
"Para um pesquisador, os momentos inesquecíveis de sua 

vida são aqueles em que o véu sobre os segredos da natureza 

se ergue e o que era sombrio se revela em uma bela luz". 

Gerty Cori (1896-1957) 
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4  RESULTADOS 
 
4.1  Efeitos do ácido palmitoleico sobre alterações metabólicas periféricas e 

hepáticas induzidas pela HF-L 
 

O alto teor de gordura da HF-L marcadamente aumentou o ganho de peso 

corporal tanto em animais WT como PPARαKO, porém, tal efeito teve maior 

magnitude em animais WT (aumento de 40 vs. 10%, respectivamente). No entanto, 

não foi observada diferença na ingestão calórica dos animais quando 

suplementados com HF-L. Este aumento do ganho de peso corporal induzido pela 

HF-L está relacionado a um ganho substancial de tecido adiposo epididimal, 

retroperitoneal e subcutâneo, evidenciado pelo maior índice de adiposidade, o qual 

ocorre independentemente do genótipo, porém de maneira menos pronunciada em 

animais PPARα-KO.  

Em adição ao tecido adiposo branco, a dieta HF-L também aumentou a 

massa do fígado tanto em animais WT quanto PPARα-KO. O tratamento com ácido 

palmitoléico (POA) não alterou o aumento do peso corporal, massa dos tecidos 

adiposos branco ou do fígado, promovido pela HF-L (Tabela 3). 

Com relação aos parâmetros do soro, a dieta hiperlipídica não alterou os 

níveis de triglicérides ou ácidos graxos livres, porém aumentou significativamente o 

colesterol total independente do genótipo dos animais. No entanto, enquanto tal 

aumento parece ser consequência da maior concentração de colesterol HDL em 

animais WT, o aumento de colesterol total causado pela HF-L tende a ser devido 

aos maiores níveis de LDL em animais PPARα-KO. Por fim, observamos que a HF-L 

também aumentou a glicemia de jejum em ambos os genótipos, contudo, de maneira 

menos pronunciada em animais PPARα-KO. O tratamento com ácido palmitoléico 

não alterou nenhum dos parâmetros do perfil lipídico (triglicérides e colesterol total, 

HDL e LDL), no entanto, este ácido graxo monoinsaturado ω-7 reduziu a 

hiperglicemia causada pela HF-L em ambos WT e PPARα-KO (Tabela 3).  

Não observamos diferenças nas variáveis analisadas entre animais WT e 

PPARα-KO alimentados com a dieta controle (SD) (Tabela 3); Assim, tendo em vista 

que nossos objetivos foram de observar os efeitos do ácido palmitoléico sobre 
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alterações promovidas pela HF-L, nós passamos a utilizar apenas o grupo WTSD 

como controle.  

 
Tabela 3 - Peso corporal, ingestão calórica, taxa de adiposidade, peso do fígado; bem como 
níveis plasmáticos de triacilglicerol, colesterol total, HDL, LDL estimado e glicemia de jejum 
em camundongos selvagem (WT) e PPARα-KO alimentados com uma dieta padrão (SD) ou 
uma dieta com alto teor de gordura e tratado com ácido oleico (HF-L) ou ácido palmitoleico 
(HF-L POA). 

 WT mice PPARα-KO mice 

 SD HF-L HF-L POA SD HF-L HF-L POA 

Peso inicial (g) 26,33 ± 0,45 
(n=6) 

26,87 ± 0,73 
(n=6) 

27,2 ± 0,62 
(n=7) 

26,14±0,86 
(n=4) 

26,71  ± 0,61 
(n=5) 

25,73  ± 0,62 
(n=5) 

Peso final (g) 28,66 ± 0,73 
(n=7) 

38,82 ± 1,90* 
(n=7) 

38,4 ± 1,71* 
(n=7) 

28,7±0,96 
(n=4) 

33,39 ± 1,09* 
(n=5) 

32,47 ± 1,69* 
(n=5) 

Ingestão 
calórica 
(kcal/dia) 

17,13± 0,67 
(n=7) 

17,28 ± 0,88 
(n=7) 

17,11 ± 0,64 
(n=7) 

18,08 ± 0,64 
(n=4) 

16,23 ± 0,70 
(n=5) 

16,55 ± 0,79 
(n=5) 

Taxa de 
adiposidade (g) 

1,33  ± 0,20 
(n=7) 

3,51  ± 0,42* 
(n=5) 

3,82  ± 0,42* 
(n=7) 

1,15±0,19 
(n=4) 

2,41  ± 0,28*$ 2,19  ± 0,40* 
(n=5) 

$ 
(n=5) 

Peso do fígado 
(g) 

1,05 ± 0,02  
(n=7) 

1,19 ± 0,05*  
(n=5) 

1,19 ± 0,06*  
(n=7) 

1,06±0,06 
(n=4) 

1,26 ± 0,05*  
(n=5) 

1,23 ± 0,08*  
(n=5) 

Triacilglicerol 
(mg/dL) 

75,39 ± 5,37  
(n=7) 

87,86 ± 10,44  
(n=4) 

88,25 ± 7,96  
(n=7) 

94,29±5,23 
(n=4) 

94,28 ± 5,23 
(n=5) 

91,05 ± 2,75  
(n=5) 

Acidos Graxos 
Livres 

(mEq/mL) 
0,75 ± 0,1  

(n=7) 
0,76 ± 0,05  

(n=6) 
0,69 ± 0,07  

(n=7) 
0,78 ± 0,12 

(n=4) 
0,87 ± 0,08 

(n=5) 
0,87 ± 0,12  

(n=7) 

Colesterol Total 
(mg/dL) 

133,9 ± 7,18 
(n=7) 

177,5 ± 8,68* 
(n=5) 

173,7 ± 4,45* 
(n=7) 

160,41±7,15 
(n=4) 

193,4±19,99* 
(n=5) 

187,3±14,64* 
(n=5) 

Colesterol HDL 
(mg/dL) 

109,7 ± 5,32 
(n=7) 

152,8 ± 
12,14* (n=5) 

145,7 ± 12,54 
(n=7) 

117,85±8,84 
(n=4) 

123,2 ± 7,65$ 111,4 ± 8,79 
(n=5) 

$  
(n=5) 

LDL estimado 
(mg/dL) 

21,28 ± 4,25 
(n=4) 

20,72 ± 5,32 
(n=4) 

31,34 ± 2,99 
(n=4) 

21,03±5,77 
(n=4) 

51,37±17,30*
$

47,23±10,88*
 (n=5) $  (n=4) 

Glicemia de 
jejum (mg/dL) 

130,1 ± 13,6 
(n=7) 

171,3 ± 9,6* 
(n=7) 

150,0 ± 10,2# 92,5±14,9 
(n=4) 

 
(n=7) 

124,7±8,4**$$

$
98,0 ± 4,4

 (n=5) 
#$$$ 

(n=5) 
Os dados representam a média ± erro padrão, *p<0,05 e **p<0,01 vs, SD; #p<0,05 HF-L vs, HF-L 
POA; $p<0,05 and $$$

 
p<0,001 KO vs, WT (Two-way ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni). 

 
 

Os resultados mostraram que a dieta hiperlipídica reduziu a responsividade 

à insulina independentemente do genótipo dos animais. No teste de tolerância à 

glicose (GTT), a HF-L promoveu um aumento maior e mais prolongado da glicemia, 

independentemente do genótipo dos animais (Figura7A). Tal efeito pode ser 

confirmado pela maior AUC dos animais WT ou KO suplementados com a HF-L 

quando comparados ao grupo WTSD. No entanto, a HF-L promoveu uma menor 
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intolerância à glicose em camundongos KO, quando comparados a animais WT, 

como demonstrado pela menor AUC (Figura7B).  

Além dos efeitos no GTT, nós observamos pelo teste de tolerância à insulina 

(ITT) que a HF-L também reduziu a resposta periférica à insulina em animais WT 

(Figura 7C e D). Tal efeito pode ser confirmado pelo menor kITT de animais WT 

submetidos à HF-L, o que representa que houve um menor decaimento da glicemia 

após a administração de insulina.  

No ensaio de resposta à insulina em músculo isolado, a HF-L reduziu a 

captação de glicose estimulada pela insulina em animais WT e PPARαKO 

(Figura7E), enquanto a incorporação de glicose estimulada pela insulina foi 

prejudicada pela HF-L apenas em animais WT (Figura7F). 

Com relação aos efeitos do tratamento com ácido palmitoléico, observamos 

que apenas em animais WT este ácido graxo ω -7 diminuiu a intolerância à glicose 

no ensaio do GTT, aumentou a resposta à insulina no ensaio do ITT e promoveu um 

aumento na captação e incorporação da glicose estimulada pela insulina em 

músculos isolados, não modulando significativamente estes parâmetros em animais 

com deleção geral de PPARα. 

Além das alterações promovidas no perfil lipídico dos animais, os níveis no 

soro da enzima hepática aspartato transaminase (AST) foram aumentados pela 

ingestão da HF-L independentemente do genótipo, enquanto a concentração da 

alanina aminotransferase (ALT) foi elevada pela HF-L apenas em animais PPARαKO 

(Figura 8A e B). O tratamento com ácido palmitoleico tendeu a reduzir os níveis 

elevados de ALT em animais KO (Figura 8A) e restaurou os níveis aumentados de 

AST no soro dos camundongos WT (Figura 8B), indicando um efeito hepato-protetor. 

No entanto, não observamos diferenças significativas nos níveis totais de bilirrubina 

(Figura 8C), bem como nos níveis de bilirrubina direta (Figura 8D) e indireta (Figura 

8E), os quais podem indicar danos hepáticos graves, como cirrose ou neoplasias 

hepáticas.  

Verificamos que a HF-L aumenta significativamente o acúmulo ectópico de 

triglicérides no fígado, que é exacerbado pela ausência de PPARα ( Figura 8F). 

Semelhantemente, os cortes histológicos (HE) revelaram um grande número de 

gotículas lipídicas (esteatose) em animais submetidos à HF-L, sendo que este efeito 

foi mais proeminente em animais PPARαKO (Figura 9). A suplementação com ácido 
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palmitoléico não reduziu os triglicérides acumulados no fígado (Figura 8F), e não foi 

capaz de reverter a esteatose observada nas lâminas histológicas (Figura 9). 
 

Figura 7 - O ácido palmitoleico reduziu à intolerância a glicose e a resistência à 
insulina induzida pela HF-L de maneira dependente de PPARα. 

 
Variação da glicemia no teste de tolerância a glicose (A) e respectivas áreas sob a curva (AUC) (B), 
variação da glicemia no teste de tolerância a insulina (C) e respectivas constantes de decaimento da 
glicose (kITT) (D), delta Δ da taxa de captação (E) e incorporação (F) da glicose no músculo sóleo 
isolado. Camundongos WT submetidos à dieta padrão (SD) e WT ou PPARα knockout (KO) 
submetidos à dieta rica em gordura de banha suína (HF-L). Os animais foram tratados com ácido 
oleico ou ácido palmitoleico (POA). Os dados são média ± SEM. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 e 
****p<0,0001 vs. WTSD; #p<0,05 vs. HF-L (One-way ANOVA seguido por Bonferroni) (n=4-8). 
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Figura 8 - O ácido palmitoleico não modulou o aumento dos níveis de marcadores de 
dano hepático no soro, induzidos pela HF-L independente do genótipo, e/ou o 
acúmulo ectópico de lipídios no fígado de animais PPARαKO. 

 
Níveis de alanina aminotransferase (ALT) (A) e aspartato transaminase (AST) (B), bilirrubina total (C), 
direta (D) e indireta (E) no soro, concentração hepática de triacilglicerol (F) em camundongos WT 
submetidos à dieta padrão (SD) e WT ou PPARα knockout (KO) submetidos à dieta rica em gordura 
de banha suína (HF-L). Os animais foram tratados com ácido oleico ou ácido palmitoleico (POA). Os 
dados são média ± SEM. *p<0,05, **p<0,01, e ***p<0,001. (One-way ANOVA seguido por Bonferroni) 
(n=4 a 6). 
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Figura 9 - Ácido palmitoleico não modulou o aumentou o número de gotículas 
lipídicas no fígado de animais WT e PPARαKO, induzido pela dieta HF-L. 

 

 
Cortes histológicos de fígado corados por hematoxilina e eosina (HE), aumento médio (20X). 
Histologia do fígado de camundongos WT submetidos à dieta padrão (SD) e WT ou PPARα knockout 
(KO) submetidos à dieta rica em gordura de banha suína (HF-L). Os animais foram tratados com 
ácido oleico ou ácido palmitoleico (POA). 
 

HF-L HF-L POA 

WT SD 

KO 

WT 
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Tendo em vista as alterações hepáticas induzidas pela dieta HF-L, 

verificamos a atividade das enzimas citrato sintase, succinato desidrogenase e 

malato desidrogenase, bem como a atividade dos complexos da cadeia 

transportadora de elétrons I e II-III, no fígado (Figura 10).  

A HF-L apenas parece ter modulado a atividade da malato desidrogenase 

(MDH) em animais PPARαKO, apesar disso, a suplementação com ácido 

palmitoléico diminuiu a atividade da MDH (Figura 10C) e aumentou a atividade do 

complexo II-III (Figura 10E), somente em camundongos WT. 

 
Figura 10 - Ácido palmitoleico reduziu a atividade de malato desidrogenase e 
aumentou a atividade do complexo II-III em animais WT submetidos à dieta 
hiperlipídica. 

 
 
Atividade da citrato sintase (A), succinato desidrogenase (B), malato desidrogenase (C), complexo I 
(D) e complexo II-III (E) da cadeia transportadora de elétrons. Figados de camundongos WT 
submetidos à dieta padrão (SD) e WT ou PPARα knockout (KO) submetidos à dieta rica em gordura 
de banha suína (HF-L) durante 12 semanas, e tratados com ácido oleico ou ácido palmitoléico (POA) 
por 2 semanas. Os dados são média ± erro padrão da média. *p<0,05 vs. WTSD, #p<0,05 HF-L POA 
vs. respectivo grupo HF-L; $p<0,05, $$

  

p<0,01 KO vs. respectivo grupo WT (One-way ANOVA seguido 
por Bonferroni). (n=4 a 6). 

Uma maior atividade da MDH observada no fígado de animais PPARαKO 

pode gerar um excesso de malato, o qual é precursor da lipogênese de novo ou 

gliconeogênese. Assim, avaliamos a expressão proteica e gênica de fatores 
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lipogênicos (Figura 11), bem como a gliconeogênese hepática por meio do teste de 

tolerância ao piruvato (PTT) (Figura 12). 

Com relação a expressão proteica de fatores lipogênicos, observamos que a 

expressão de ambas as subunidades de PPARγ foram significativamente maiores 

em animais PPARαKO, e não houve efeito do tratamento com ácido palm itoleico em 

ambos os genótipos (Figura 11A, B e C).  

Em concordância, a expressão gênica da proteina lipogênica Acetil-CoA-

Carboxilase (ACC) (total) no fígado mostrou-se reduzida pela dieta e aumentada em 

animais PPARα KO, sem efeito do ácido palmitoleico (Figura 11F). Tais dados foram 

confirmados pela expressão proteica de ACC, no qual verificamos que a fosforilação 

e consequente inativação da ACC foi estimulada pela dieta hiperlipídica em animais 

WT, e significativamente menor no fígado de animais PPARαKO (Figura 11D e E).  

Assim, demonstramos que a ausência PPARα é essencial no mecanismo de 

regulação do metabolismo lipídico no fígado, pois, além de aumento no ácúmulo 

ectópico de triglicérides (Figura 8) e maior esteatose hepática (Figura 9), a ausência 

PPARα impediu que a proteína lipogênica ACC fosse inibida (fosforilada) pela dieta 

hiperlipídica e não houve modulação desta pelo tratamento com POA (Figura 11).  
 

Figura 11 - O ácido palmitoleico não modulou a expressão e ativação de fatores 
lipogênicos observada em animais PPARαKO. 

 
 

(Continua) 
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(Continuação) 

 
Expressão proteica de PPARγ1 e PPARγ2 (A) e respectiva normalização pela GAPDH (B e C),  
fosforilação (ser-79) (inativação) e expressão proteica total de ACC (D) e respectiva normalização 
pela β-tubulina (E), bem como expressão gênica total de ACC (F). Os animais foram alimentados com 
uma dieta padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou submetidos a uma dieta rica em gordura (HF-L) 
e tratados com ácido oleico ou ácido palmitoleico (HF-L POA). Os dados são apresentados como 
média ± SEM. *p<0,05,****p<0,0001 vs. grupo WT SD; #p<0,05, ####p<0,0001 vs.respectivo grupo HF-
L; $p<0,05, $$$$

 

p<0,0001 KO vs. WT (ANOVA One-Way seguido por Bonferroni) (n=4). 

Utilizamos o teste de tolerância ao piruvato como uma maneira indireta de 

predizer a produção hepática de glicose, e avaliar o efeito da suplementação de 

ácido palmitoleico sobre a modulação da gliconeogênese. 

Verificamos que até 30 min após administração de piruvato a produção de 

glicose foi aumentada pela HF-L em animais WT, atingindo um pico mais alto de 

produção de glicose em ambos os grupos quando comparado ao WT SD. No 

entanto, após 30 min de administração de piruvato, os camundongos HF-L tratados 

com ácido palmitoleico apresentaram uma redução acentuada da produção de 

glicose e uma normalização da glicemia que se assemelhou aos níveis dos animais 

WTSD após 60 min (Figura 12A). Consequentemente, a AUC do PTT de animais WT 

HF-L POA foi menor que de animais WT HF-L (Figura 12B).  

Semelhante ao observado no gráfico de variação da glicemia, as áreas sob a 

curva (AUC) de animais PPARαKO submetido à HF -L foram menores quando 

comparados aos respectivos grupos WT, indicando que a produção hepática de 

glicose a partir do piruvato depende de PPARα e não há efeito do ácido palmitoleico 

(Figura 12A e B). Após 30 min do teste de piruvato, foi observado que os níveis de 
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insulina desses animais aumentaram significativamente (Figura 12C), indicando que 

animais WT submetidos à HF-L e tratados com ácido palmitoleico apresentam uma 

melhor resposta hepática à insulina.  

Apesar da maior produção de glicose a partir do piruvato observada em 

animais WT HF-L, a expressão das enzimas da gliconeogênese não apresentava um 

padrão similar: a expressão de FOXO-1 aumentou em todos os grupos de 

camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura, em oposição à 

expressão de ambas as enzimas de gliconeogênese reguladas por FOXO-1; PEPCK 

e G-6-Pase, as quais foram inibidas pela HF-L, independentemente do genótipo ou 

do tratamento (Figura 12D). 
 

Figura 12 -  O ácido palmitoleico baixou a glicemia estimulada pela administração de 
piruvato através do aumento da secreção de insulina e não pela modulação de genes 
gliconeogênicos. 

 

Produção de glicose no teste de tolerância ao piruvato (PTT) (A) e respectiva área sob curva (AUC) 
(B), níveis de insulina após 30 min (C) e expressão basal de genes gluconeogênicos FOXO-1, 
PEPCK e G-6-Pase (D) normalizada pelo ΔCT da β-tubulina. Animais alimentados com uma dieta 
padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou submetidos a uma dieta rica em gordura (HF-L) e tratados 
com ácido oleico ou ácido palmitoleico (HF-L POA). Os dados são média ± erro. *p<0,05,**p<0,01 vs.  
WT SD; #p<0,05 HF-L vs. HF-L POA; $p<0,05, $$$p<0,001 KO vs. WT (ANOVA One-Way seguido por 
Bonferroni) (n= 5 à 8). 
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Para avaliar se esses níveis mais altos de insulina também modularam a via 

da insulina e a absorção de glicose no fígado, verificamos a fosforilação e a 

expressão de alguns fatores relacionados à via da insulina 30 min. após a 

administração desta. O conteúdo de IR não foi modulado pela insulina ou a dieta 

(Figura 13A e B), no entanto, a administração de insulina aumentou a fosforilação de 

AKT no fígado de animais WT alimentados com uma dieta padrão (Figura 13A e C). 

Em concordância, a expressão gênica do IRS-1 foi aumentada pela insulina apenas 

no grupo WTSD (Figura 13G) enquanto que todos os grupos WT apresentaram uma 

maior expressão gênica de AKT no fígado quando estimulados com insulina (Figura 

13E). 

Embora a via clássica da insulina não tenha sido modulada pelo ácido 

palmitoleico em camundongos submetidos à dieta hiperlipídica, observamos que a 

expressão de glicoquinase estimulada pela insulina foi aumentada pelo tratamento 

com ácido palmitoleico em animais WT, sendo sua expressão semelhante à 

observada em camundongos WT SD, e duas vezes maior no fígado de animais WT 

HF-L. A presença de PPARα mostrou -se extremamente necessária para estimular a 

expressão desta enzima chave da absorção de glicose, e primeira etapa da glicólise 

hepática, pois o fígado de animais PPARαKO apresentou uma int ensa inibição da 

expressão gênica de glicoquinase, a qual não foi revertida pela a administração de 

insulina, ou pelo tratamento com o ácido palmitoleico (Figura 13H).  

A expressão de SREBP1, um fator de transcrição para genes lipogênicos, 

mostrou-se dependente de PPARα, uma vez que foi aumentada pela insulina em 

camundongos WT SD e WT HF-L, e não em animais PPARαKO ( Figura 13F). Em 

contrapartida, o ácido palmitoleico antagonizou os efeitos da insulina sobre a 

expressão SREBP1 em animais WT (Figura 13F). A inibição de SREBP1 

independentemente do nível de insulina, em animais WT HF-L POA, indica uma 

modulação de AMPK.  

A fosforilação e ativação de AMPK foram inibidas pela insulina em todos os 

grupos, porém em menor intensidade no fígado de camundongos WT HF-L POA e 

ambos KO, mas não em animais WT HF-L, mostrando uma menor resposta a 

administração de insulina no fígado de animais WT HF-L (Figura 13A e D).  
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Figura 13 - O ácido palmitoléico não aumentou a fosforilação ou a expressão hepática 
de fatores da via insulínica, embora tenha aumentado a expressão da glucoquinase, 
inibido a SREBP-1 e estimulado a fosforilação do AMPK. 

 

Níveis de proteína (IR), fosforilação de AKT (ser437) e AMPK (Thr 172 (A), normalizados pela 
respectiva proteína total e por β -tubulina (B, C e D) (n=4). A expressão da mRNA de AKT (E), IRS 
(G), SREBP-1 (F) e glucoquinase (H), normalizada pela β-tubulina (n=4 a 6). O fígado de animais 
alimentados com uma dieta padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou alimentados com dieta rica 
em gordura e tratados com ácido oleico (HF-L) ou ácido palmitoleico (HF-L POA) foi coletados 30 min 
após a injeção de insulina (+) ou veículo (-). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 vs. veículo(-); #p<0,05, 
##p<0,01 e ###p<0,001 vs WT SD; $p<0,05, $$p<0,01, $$$p<0,001 KO vs. WT,p<0,05 e p<0,01 vs. 
WT HF-L (ANOVA Two-way seguido por Bonferroni).  
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Já em relação à fosforilação de AMPK sem a administração de insulina, o 

fígado de animais WT HF-L apresentou uma inibição da fosforilação de AMPK, a 

qual foi aumentada pelo tratamento com ácido palmitoleico, de forma dependente de 

PPARα (Figura 13A e D). 

A Figura 12 mostra de forma clara que a fosforilação e ativação da AMPK foi 

reduzida em animais WT submetidos à dieta HF-L. Nestes animais, o tratamento 

com ácido palmitoleico foi capaz de restaurar a fosforilação da AMPK para níveis 

semelhantes aos animais WT submetidos à dieta controle (Figura 14A e B). No 

entanto, na ausência de PPARα, este ácido graxo monoinsaturado (C16:1n -7) não 

foi capaz de modular a fosforilação de AMPK, a qual se manteve reduzida em 

animais PPARαKO (Figura 14C e D). 

 
Figura 14 - O ácido palmitoleico aumentou a ativação de AMPK previamente inibida 
pela HF-L, de maneira dependente de PPARα. 

 
Fosforilação e expressão proteica total de AMPK (A e C) normalizadas pela α -actina (B e D). Fígado 
de  animais WT alimentados com uma dieta padrão  e tratados com ácido oleico (SD) ou de animais 
WT e PPARαKO submetidos a uma dieta rica em gordura e tratados com ácido oleico (HF-L) ou ácido 
palmitoleico (HF-L POA). Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. 
**p<0,0001 vs. grupo WT SD; #p<0,05 vs.respectivo grupo HF-L; $

 

p<0,05 KO vs. WT (ANOVA One-
Way (B) ou two-way (D) seguido por Bonferroni) (n=4). 
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Dentre os fatores que poderiam aumentar a atividade de AMPK, verificamos a 

adiponectina: embora a expressão do principal receptor hepático de adiponectina, o 

AdipoR2, tenha sido reduzida por HF-L e não restaurado por ácido palmitoleico ou 

pela deleção de PPARα (Figura 15A), a produção de adiponectina no tecido adiposo 

não foi modulado pela dieta, tratamento ou genótipo dos animais (Figura 15D); e os 

níveis de adiponectina no soro de camundongos WT HF-L, foram maiores quando 

comparados aos WT SD, sem modulação significativa de PPARα ou do tratamento 

com ácido palmitoleico (Figura 15C). 

Assim, analisamos fatores que poderiam ser modulados pela ativação de 

AMPK pelo ácido palmitoleico, investigando os efeitos deste ácido graxo sobre 

PPARα e FGF-21.  

Primeiramente observamos a expressão de PPARα, o principal receptor 

nuclear para a ativação da expressão de AMPK e que também ativa a transcrição 

FGF-21, não foi modulada pela dieta hiperlipídica, porém, foi aumentada cerca de 

duas vezes pelo tratamento com ácido palmitoleico em animais WT (Figura 15A). Da 

mesma forma, a concentração de FGF-21 foi reduzida pela HF-L e significativamente 

aumentada pelo tratamento com ácido palmitoleico, de maneira dependente de 

PPARα no fígado (Figura 15E), não sendo alterada no tecido adiposo retroperitoneal 

em nenhum dos grupos avaliados (Figura 15F).  
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Figura 15 - O ácido palmitoléico aumentou a expressão de PPARα e os níveis de FGF -
21 no fígado de forma dependente de PPARα, sem afetar a concentrações de 
adiponectina. 

 

Expressão gênica de PPARα (B) e de Adipor2 no fígado (A), concentração de adiponectina no soro 
(C) e no tecido adiposo retroperitoneal (TARP) (D) e níveis de FGF-21 no fígado (E) e no TARP (F). 
Animais WT e PPARαKO submetidos a uma dieta rica em gordura e tratados com ácido oleico (HF-L) 
ou ácido palmitoleico (HF-L POA). Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. 
*p<0,05 vs. grupo WT SD; #p<0,05 vs. WT HF-L; $

  

p<0,05 KO vs. respectivo grupo WT (ANOVA One-
Way seguido por Bonferroni) (n=5 a 8). 
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4.2 Efeitos do ácido palmitoleico sobre inflamação induzida pela HF-L 
 

Tendo em vista a melhora no metabolismo hepático promovida pelo 

tratamento com ácido palmitoleico em animais submetidos à dieta rica em gordura 

suína, verificamos o efeito deste ácido graxo sobre parâmetros inflamatórios, os 

quais frequentemente ligam à obesidade e resistência à insulina e alterações 

metabólicas.  

Algumas citocinas como TNFα, IL-8 e IL-17 não foram alteradas pela dieta, 

tratamento ou genótipo (Figura 16D, E e F). Porém, a dieta HF-L aumentou a 

concentração de MCP-1 no fígado de animais WT, a qual tendeu a ser reduzida pelo 

tratamento com ácido palmitoleico, se assemelhando aos níveis de MCP-1 no fígado 

de animais controle WT SD (Figura 16G). No entanto, animais PPARα foram mais 

susceptíveis aos efeitos inflamatórios da dieta rica em gordura suína, pois esta dieta 

estimulou a produção de IL1β ( Figura 16A), IL-12 (Figura 16B) e IL-6 (Figura 16C) 

no fígado de animais PPARαKO, enquanto o tratamento com ácido palmitoleico 

reduziu as concentrações hepáticas destas citocinas pró-inflamatórias (IL1β, IL-12 e 

IL-6). Interessantemente, o tratamento com ácido palmitoleico aumentou a produção 

do fator anti-inflamatório e antagonista de IL1β, o IL1 -Ra, no fígado de animais KO 

(Figura 16H).  

Apesar da dieta HF-L não ter aumentado a concentração hepática de 

citocinas pró-inflamatórias em animais WT, com exceção de MCP-1. A HF-L 

aumentou a expressão de TLR4 em ambos os genótipos (Figura 17A), enquanto 

estimulou a expressão de MyD88 apenas em animais WT (Figura 17B) e de TNFα 

apenas em animais KO (Figura 17C). Embora a expressão de tais fatores 

inflamatórios não tenha sido significativamente reduzida pelo tratamento com ácido 

palmitoleico, em ambos os genótipos, animais HF-L POA apresentaram expressão 

de TLR4, MyD88 e TNFα semelhante aos animais WT SD (Figura 17A, B e C).  

Contradizendo a expressão proteica, a expressão gênica de IL1β foi menor 

em animais WT submetidos à dieta hiperlipídica (Figura 17E), no entanto, não houve 

modulação de caspase-1, fator que cliva e ativa IL1β, pela dieta, genótipo ou 

tratamento (Figura 17D). E ainda, verificamos que a dieta HF-L reduziu a expressão 

de IL1Ra apenas nos WT, e, o tratamento com ácido palmitoleico aumentou a 

expressão gênica de IL1Ra, independentemente do genótipo dos animais (Figura 

17F).  
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Com relação aos marcadores de macrófagos residentes no fígado, não 

houve modulação da expressão de CLEC4F, marcador de células de kupfer, pelo 

genótipo, dieta ou tratamento dos animais (Figura 17G). Contudo, foi observada uma 

tendência de aumento da expressão do marcador M1, CD86, em animais KO 

submetidos á dieta HF-L, e uma redução do mRNA deste fator pró-inflamatório no 

extrato total de fígado de animais KO HF-L POA (Figura 17H). 

Figura 16 - O ácido palmitoleico reduziu a inflamação induzida pela HF-L e estimulou a 
produção do fator anti-inflamatório IL1Ra no fígado de animais PPARαKO.  

 

Concentração de IL1β (A), IL12 (B), IL-6 (C), IL-8 (D), TNFα (E), IL17 (F), MCP-1 (G) e IL1Ra (H) no 
fígado de animais WT e PPARα Knockout. Níveis de citocinas foram normalizados pela concentração 
total de proteínas. Animais alimentados com uma dieta padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou 
dieta rica em gordura e tratados com ácido oleico (HF-L) ou ácido palmitoleico (HF-L POA). Dados 
representam a média ± erro padrão da média. *p<0,05,**p<0,01 vs. grupo WT SD; #p<0,05, ##p<0,01 
e ###p<0,001 HF-L vs.respectivo grupo HF-L POA; $p<0,05, $$p<0,01 KO vs. respectivo grupo WT 
(ANOVA One-Way seguido por Bonferroni) (n=5 à 8).  
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Figura 17 - Dieta HF-L aumentou a expressão hepática de fatores pró-inflamatórios 
como TLR4 e MyD88, em WT, enquanto o ácido palmitoleico reduziu a expressão do 
marcador de macrófagos M1, CD86, e estimulou a expressão de IL1Ra no fígado de 
animais KO. 

 

Expressão gênica de TLR4 (A), MyD88 (B), TNFα (C), Caspase-1 (D), IL1β (E), IL1Ra (F), CLEC4F 
(G) e CD86a (H) no fígado de animais WT e PPARα Knockout (KO). Expressão dos genes alvos foi 
normalizada pelo ΔCT da GAPH. Os animais foram alimentados com uma dieta padrão e tratados 
com ácido oleico (SD) ou submetidos a uma dieta rica em gordura e tratados com ácido oleico (HF-L) 
ou ácido palmitoleico (HF-L POA). Dados representam a média ± erro padrão da média. *p<0,05 vs. 
grupo WT SD; #p<0,05 HF-L vs.respectivo grupo HF-L POA; $

 

p<0,05 vs. respectivo grupo WT 
(ANOVA One-Way seguido por Bonferroni) (n=5 à 6). 
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Assim como ocorre com a expressão gênica, a expressão proteica de TLR4 

é aumentada pela HF-L, porém, apenas em animais KO (Figura 18A e B). De forma 

semelhante, a expressão proteica da subunidade p65 do NFκB também é 

aumentada pela HF-L em animais KO (Figura 18A e C). O tratamento com ácido 

palmitoleico reduziu a expressão proteica induzida pela HF-L de TLR4 e NFκBp65 

em animais PPARα knockout (Figura 18). 

 
Figura 18 - O ácido palmitoleico reduziu a expressão proteica de TLR4 e NFκB p65 em 
animais PPARα KO, mostrando efeito anti-inflamatório independente de PPARα. 

 

Bandas representativas da expressão proteica (A) e as respectivas densidades ópticas (DO) das 
bandas de TLR4 (B) e NFκB p65 (C), normalizadas pela DO da β-tubulina. Fígado de  animais WT 
alimentados com uma dieta padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou de animais WT e PPARαKO 
(KO) submetidos a uma dieta rica em gordura e tratados com ácido oleico (HF-L) ou ácido 
palmitoleico (HF-L POA). Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média. **p<0,01 
e ***p<0,001 vs. grupo WT SD; #p<0,05 e ####p<0,0001 vs. grupo HF-L; $$$

 

p<0,001 KO vs. WT 
(ANOVA One-Way seguido por Bonferroni) (n=3 a 4). 
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4.3 Efeitos do ácido palmitoleico in vitro sobre a inflamação induzida por 
LPS em macrófagos  
 
Como o tratamento com ácido palmitoleico reduziu a inflamação 

principalmente em animais PPARα KO, mais susceptíveis á HF -L, também por 

modular a concentração de MCP-1 e a expressão de CD86. Avaliamos o efeito deste 

ácido graxo in vitro utilizando macrófagos primários extraídos de animais C57BL6 

(WT) e PPARα knockout (PPARα KO).  

Definimos a dose de ácido palmitoleico a ser utilizada pela concentração de 

LDH, observando que a partir de 1000 μM a concentração de LDH é 

significativamente aumentada no meio de macrófagos KO (Figura 19B), mostrando 

causar lesão celular, e, portanto, a dose de ácido palmitoleico 600 μM foi utilizada 

nos experimentos posteriores, por ser a maior dose sem efeitos tóxicos.  

 
Figura 19 - Ácido palmitoleico 1000 μM aumentou a concentração de LDH no meio de 
cultura de macrófagos extraídos de animais PPARαKO. 
 

 

Concentração de LDH no meio de macrófagos de animais C57BL6 (WT) (A) e PPARα knockout 
(PPARαKO) (B). Macrófagos foram incubados por 24 h com RPMI (Controle), LPS ou LPS + diversas 
doses de ácido palmitoleico (200μM, 400μM, 600μM e 1000μM) (LPS + POA).  Os dados são a média 
± erro padrão da média de 3 (WT) ou 4 (KO) animais. *p<0,05 vs. Controle. (Anova one-way seguido 
por Bonferroni). 

 

A incubação com LPS durante 24 h aumentou a produção de TNF-α (Figura 

20B) e IL1β (Figura 20C) por macrófagos de animais PPARαKO, e a produção de IL-

6 por macrófagos de ambos os genótipos (Figura 20A). O ácido palmitoleico (POA) 
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(600 μM) reduziu a produção de todas as citocinas estimuladas pelo LPS, 

independentemente do genótipo (Figura 20). Reduzindo a produção de IL-6 em 

macrófagos de animais WT e PPARαKO, bem como a concentração de TNF -α e 

IL1β em macrófagos PPARαKO (Figura 20). 

 
Figura 20 - O ácido palmitoleico reduziu a inflamação estimulada por LPS, 
independente de PPARα. 

 

Concentrações de IL-6 (A), TNF-α (B) e IL-1β (C) produzida por macrófagos de animais C57BL6 (WT) 
e PPARα knockout (PPARαKO). Macrófagos foram incubados por 24 h com RPMI (Controle), LPS ou 
LPS+ácido palmitoleico 600 μM (LPS+POA). Os dados são a média ± erro padrão de 8 (WT) ou 10 
(PPARαKO) animais.  ***p<0,001 vs. Controle; #p<0,05 e ###p<0,001 LPS POA vs. LPS; $$$

 

p<0,001 
PPARαKO vs. WT (Anova two-way seguido por Bonferroni). 

Com relação à expressão do mRNA de fatores envolvidos na inflamação, 

observamos que o mesmo na presença de LPS, o ácido palmitoleico (LPS+POA) 

diminuiu a expressão de TLR4 e HIF1α em macrófagos WT e PPARαKO quando 

comparado ao controle (Figura 21A e D). Similarmente, macrófagos de animais 

PPARαKO incubados com LPS+POA apresentaram uma reduzida expressão de 

MyD88 (Figura 21B) e caspase-1 (Figura 21C) comparados à macrófagos controle 

ou estimulados com LPS. Macrófagos de animais PPARαKO apre sentaram 

expressão de MyD88, caspase-1 e HIF1α aumentada em cerca de 2 vezes em 

comparação com os de animais WT. No entanto, após a incubação com LPS+POA 

por 24 h, não houve diferença na expressão destes fatores (MyD88, caspase-1 e 

HIF1α) entre os genótipos. 

Por fim, observamos que o estimulo com LPS aumentou significativamente a 

expressão gênica de NFκB em macrófagos WT ( Figura 21E), e de IL1β em 

macrófagos KO (Figura 21F). Houve uma redução significativa da expressão destes 
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fatores, NFκB e IL-1β, em macrófagos de ambos os genótipos, incubados com 

LPS+POA, quando comparados ao grupo LPS (Figura 21E e F). 

 
Figura 21 - O ácido palmitoléico reduziu a expressão de genes inflamatórios 
independente do PPARα. 

 
Expressão relativa do mRNA de TLR4 (A), MyD88 (B), caspase-1 (C), HIF1α (D), NFkB (E) e IL-1β (F) 
em macrófagos de animais C57BL6 (WT) e PPARα knockout (PPARαKO). Macrófagos foram 
incubados por 24 h com RPMI (Controle), LPS ou LPS+ácido palmitoleico 600μM (LPS+POA). Os 
dados são a média ± erro padrão de 8 (WT) ou 10 (PPARαKO) animais. Valores de ΔCT foram 
normalizados pela expressão do mRNA da GAPDH. *p<0,05 e ***p<0,001 vs. Controle; #p<0,05, 
##p<0,01 e ###p<0,001 LPS POA vs. LPS; $p<0,05 e $$p<0,01 PPARαKO vs. WT (Anova two-way 
seguido por Bonferroni). 
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A diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias e a menor expressão 

de NFkB e outros genes relacionado à inflamação causado pelo POA poderia ser 

decorrente de uma modulação do fenótipo dos macrófagos. Assim, investigamos a 

expressão de marcadores clássicos usados para diferenciar macrófagos M1 (CD86) 

de macrófagos M2 (Arginase).  

Embora a expressão de ambos os genes (CD86 e arginase) tenha sido 

reduzida por LPS em macrófagos de animais WT e PPARαKO (Figura 22A e B), a 

expressão do marcador M1, CD86, foi ainda mais inibida na presença de ácido 

palmitoleico, independente do genótipo (Figura 22A). Em contrapartida, macrófagos 

de animais PPARαKO apresentaram uma maior expressão do marcador M2, 

arginase, independentemente do tratamento (Figura 22B). Desse modo, quando 

avaliamos a relação entre a expressão de CD86/arginase, observamos que houve 

um aumento em macrófagos WT estimulados com LPS, enquanto que a 

coincubação com POA reduziu esta razão M1/M2 (Figura 22C).  

Outro parâmetro avaliado para caracterização da população de macrófagos 

foi a expressão da Acil CoA Oxidase-1 (ACOX-1), enzima oxidativa mais ativa em 

macrófagos M2, a qual, em macrófagos PPARαKO, teve sua expressão gênica 

estimulada na condição controle, reduzida pela exposição ao LPS e restaurada pelo 

POA (Figura 22D).  

Embora o ácido palmitoleico tenha aumentado a expressão de PPARα, este 

ácido graxo foi capaz de induzir efeito anti-inflamatório mesmo em animais PPARα 

KO (Figura 22E). Curiosamente, quando investigamos a expressão de PPARγ, 

PPARβ efeitos opostos foram observados (Figura 22F e G).  

Em ambos os genótipos, a expressão de PPARγ foi aumentada por LPS+POA 

(Figura 22F), enquanto a expressão de PPARβ foi diminuída (Figura 22G). A 

regulação positiva de PPARγ e negativa de PPARβ promovida por POA foi mais 

evidente em animais PPARαKO, uma vez que diferente dos macrófagos WT em que 

o LPS promoveu efeitos semelhantes aos do POA, o LPS não alterou a expressão 

desses genes em macrófagos KO (Figura 22F e G). 
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Figura 22 - O ácido palmitoléico reduziu a expressão do marcador CD86 (M1), 
aumentou de ACOX-1 (M2) e também modulou diferencialmente a expressão de 
PPARβ (inibiu) e PPARγ (estimulou), mesmo na ausência de PPARα.  

 

Expressão relativa do mRNA de CD86 (A), arginase (B), ACOX-1 (D), PPARα (E) PPARβ (F), PPARγ 
(G) e razão da expressão de CD86/arginase (C) em macrófagos de animais C57BL6 (WT) e PPARα 
knockout (PPARαKO). Macrófagos foram incubados por 24 h com RPMI (Controle), LPS ou 
LPS+ácido palmitoleico 600 μM (LPS+POA). Os dados são a média ± erro padrão de 8 (WT) ou 10 
(PPARαKO) animais. Valores de ΔCT foram normalizados pela expressão do mRNA da GAPDH. 
*p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 vs. Controle; #p<0,05, ##p<0,01 e ###p<0,001 LPS POA vs. LPS; 
$p<0,05 e $$

 

p<0,01 PPARαKO vs. WT (Anova two-way seguido por Bonferroni). 

A regulação positiva de PPARγ promovida pelo ácido palmitoleico em 

macrófagos PPARαKO indicaram um possível mecanismo anti -inflamatório do ácido 

palmitoleico independentemente do PPARα, mas modulados por PPARγ.  

Para testar esta hipótese, primeiramente avaliamos a produção de citocinas 

em animais PPARαKO coincubados com LPS e ácido palmitoleico e GW9662, um 

inibidor de PPARγ. No entanto, observamos que in vitro o ácido palmitoleico ainda 

foi capaz de reduzir a produção de IL-6, IL1β e TNFα estimulados pelo LPS, mesmo 

na presença do inibidor farmacológico de PPARγ (Figura 23A, B e C). 

No entanto, para confirmar tais achados, avaliamos a produção de citocinas 

em macrófagos de animais PPARγKO LyzCre+ (Knockout de PPARγ específico para 

macrófagos) e WTLyzCre- (selvagem) nas condições controle, estimulados com LPS e 

LPS+POA.  
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Mais uma vez, o efeito anti-inflamatório do ácido palmitoleico in vitro mostrou-

se independente de PPARγ, pois este ácido graxo reduziu a produção de IL -6 

(Figura 23D), IL1β (Figura 23E), TNFα (Figura 23F) e MCP-1 (Figura 23G) em 

ambos os genótipos.  

 
Figura 23 - O ácido palmitoléico reduziu a inflamação induzida por LPS 
independentemente de PPARγ. 

 

Concentrações de IL-6 (A), TNF-α (B) e IL-1β (C) produzidas por macrófagos de camundongos 
PPARα knockout (PPARαKO) incubados com LPS, LPS+ ácido palmitoleico (LPS POA) ou LPS+POA 
na presença de inibidor de PPARγ (GW 9662) (LPS POA GWγ) durante 24h (n=6). Concentrações de 
IL-6 (D), TNF-α (E), IL-1β (F) e MCP-1 (G) produzidas por macrófagos de animais selvegens 
(WTLyzCre-) e PPARγ knockout  específico (PPARyKOLyzCre+) incubados com RPMI (controle), LPS ou 
LPS + ácido palmitoleico (LPS+POA) durante 24 h. Os dados são a média ± erro padrão *p<0,05, 
**p<0,01 e ***p<0,001 vs. controle; #p<0,05, ##p<0,01 e ###p<0,001 vs. LPS (Anova two-way seguido 
por Bonferroni) (n=8-12). 
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4.4  Efeitos do ácido palmitoleico sobre alterações imuno-metabólicas 
induzidas pela HF-T 
 

Como observamos que a dieta hiperlipídica contendo 60% de gordura 

proveniente de banha suína não causou inflamação acentuada em animais WT, 

apenas em animais KO, alteramos a composição da dieta, utilizando uma dieta 

hiperlipídica modificada que contém gordura vegetal hidrogenada (trans) e maior 

teor de sacarose, a HF-T. 

A composição de ácidos graxos desta dieta em comparação com a dieta 

controle SD pode ser observada na Tabela 4. Ambas as dietas apresentam uma 

distribuição ácidos graxos saturados semelhantes (28,5% vs. 26%), porém, a HF-T 

apresenta uma predominância de ácidos monoinsaturados (62%), provavelmente em 

sua configuração trans, enquanto na SD há predominância de ácidos graxos poli-

insaturados n-6 (47%) e maior % de poli-insaturados n-3 (3,5% vs. 0,1%).  
 

Tabela 4 - Composição de ácidos graxos (mg/g) das dietas SD e HF-T 

Ácidos graxos SD HF-T 
C12:0 nd 1,8±0,3 
C14:0 nd 1,1± 0,1 
C16:0 4,2 ± 0,6 40,5± 2 
C16:1 nd 0,2 ±0,05 
C17:0 4,4± 0,7 4,4 ± 0,1 
C17:1 nd nd 
C18:0 1,2 ± 0,2 33,8± 0,6 

C18:1n-9 7,8±1,2 207 ±2,5 
C18:1n-7 0,5± 0,2 88,9± 6,9 
C18:2n-6 nd 0,3±0,1 
C18:3n-3 1,3± 0,5 0,3±0,1 

C20:0 nd 1,3± 0,3 
C20:1n-9 nd 0,7 ± 0,1 
C20:2n-6 nd nd 
C20:3n-6 nd nd 
C20:4n-6 nd nd 
C20:5n-3 nd nd 

C22:0 0,1± 0,01 1,6± 0,2 
C22:1n-9 nd nd 
C22:6n-3 nd nd 

C23:0 nd 0,1± 0,01 
C24:0 nd 0,2± 0,05 

Total saturados 10,4± 0,9 (28,5%) 85± 1,5 (26%) 
Total mono-insaturados 7,8 ± 0,7 (21%) 201, ± 2,7 (62%) 

Total poli-insaturados n-6 17,3 ± 1,9 (47%) 37 ± 1,8 (11%) 
Somatório Poli-insaturados n-3 1,3 ± 0,3 (3,5%) 0,3 ± 0,01 (0,1%) 

SOMATÓRIO 37 ± 2 324 ± 1,5 
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Esta dieta HF-T marcadamente aumentou o ganho de peso corporal de 

animais WT, que foi ocasionado, principalmente por um ganho substancial de tecido 

adiposo, evidenciado pelo maior índice de adiposidade. Em adição, a dieta HF-T 

também aumentou a massa do fígado. E, embora o tratamento com ácido 

palmitoléico (POA) não tenha alterado o aumento do peso corporal e adiposidade 

induzida pela HF-T, este atenuou o aumento do peso do fígado induzido pela HF-T 

(Tabela 5). Com relação aos parâmetros do soro, obsevamos que a HF-T aumentou 

os níveis de AST, os quais foram reduzidos pelo tratamento com ácido palmitoleico. 

E ainda, verificamos um aumento da concentração de triacilglicerol e redução de 

colesterol, principalmente HDL, induzido pela HF-T. O tratamento com ácido 

palmitoleico atenou ambos os parâmetros, reduzindo os níveis de triacilglicerol e 

aumentando os de colesterol HDL (Tabela 5). Já outros parâmetros analisados, 

como: ALT, bilirrubina (total, direta e indireta), colesterol LDL e glicemia de jejum não 

foram modulados pela dieta ou ácido graxo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Peso corporal, taxa de adiposidade, peso do fígado; e níveis plasmáticos de 
ALT, AST, bilirrubina (total, direta e indireta), triacilglicerol, colesterol total, HDL, LDL 
e glicemia (jejum) de camundongos alimentados com dieta padrão (SD) ou dieta com 
alto teor de gordura trans (HF-T) e tratados com ácido palmitoleico (HF-T POA). 

Parâmetros SD HF-T HF-T POA 
Peso inicial (g) 24,00±0,31 (n=6) 26,17 ± 0,53 (n=5) 25,63 ± 0,51 (n=7) 
Peso final (g) 26,06 ± 0,31 (n=6) 36,95 ± 2,94 (n=5)*** 36,31±1,95 (n=7)*** 

Taxa de adiposidade (g) 0,997 ± 0,15 (n=6) 3,02 ± 0,37 (n=5)*** 2,98 ± 0,51 (n=7)*** 

Peso do fígado (g) 1,197 ± 0,02 (n=5) 1,284 ± 0,03 (n=5)** 1,232 ± 0,04 (n=5)# 

AST (U/L) 1812,7 ± 68,9 (n=6) 1857,8 ± 56,5 (n=5) 1841,2 ± 59,9 (n=5) 
ALT (U/L) 1961 ± 448 (n=5) 3333 ± 738(n=5)* 2510 ±165 (n=5)# 

Bilirrubina total (mmol/L) 26,98 ± 2,3 (n=5) 23,01± 2,6 (n=5) 24,47 ± 1,8 (n=5) 
Bilirrubina direta (mmol/L) 10,37± 1,3 (n=6) 9,73± 0,4 (n=5) 10,14± 1,2 (n= 5) 

Bilirrubina indireta (mmol/L) 17,17 ± 1,6 (n=6) 13,28± 2,3 (n=5) 14,32± 1,6 (n=5) 

Triacilglicerol (mg/dL) 0,66 ± 0,04 (n=6) 0,69 ± 0,074 (n=6)* 0,48 ± 0,04 (n=5)*# 

Colesterol Total (mg/dL) 2,69 ± 0,17 (n=6) 2,14 ± 0,06 (n=5)* 2,38 ± 0,10 (n=5) 
Colesterol HDL (mg/dL) 1,97 ± 0,08 (n=6) 1,74 ± 0,08 (n=5)** 1,92 ± 0,06 (n=5)## 

LDL estimado (mg/dL) 0,29 ± 0,14 (n=5) 0,13 ± 0,03 (n=5) 0,23 ± 0,03 (n=5) 
Glicemia de jejum (mmol/L) 8,24 ± 0,44 (n=5) 9,24 ± 0,53 (n=5) 9,80 ± 0,26 (n=5) 
Os dados representam a média ± erro padrão, *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 vs, SD; #p<0,05 e 
##

 
p<0,01 vs, HF-T (One-way ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni). 
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Observamos que mesmo a HF-T alterando a resposta à insulina e glicose, o 

ácido palmitoleico continuou apresentando efeitos antidiabéticos semelhantes aos 

verificados com a HF-L.  

No teste de tolerância a glicose, a HF-T promoveu um aumento significativo 

da glicemia, independentemente do tratamento (Figura 24A), como evidenciado pela 

maior AUC (Figura 24D). Embora a glicemia tenha se mantido semelhante entre 

grupos HF-T e HF-T POA, os níveis de insulina mensurados no tempo de 30 min do 

GTT foram significantemente maiores em animais HF-T e reduzido pelo tratamento 

com ácido palmitoleico (Figura 24G). Assim, o HOMA-IR e HOMA-beta dos animais 

HF-T foram substancialmente maiores que de animais SD, e o POA reduziu tais 

índices (Figura 24H e I). 

No teste de tolerância à insulina confirmamos uma menor resposta à insulina 

de animais submetidos à HF-T e melhora com POA (Figura 24B), pois embora a 

kITT de animais HF-T tenha sido menor, animais tratados com ácido palmitoleico 

apresentaram kITT semelhante à de animais SD (Figura 24E). Já a produção de 

glicose a partir do piruvato, analisada no TTP, foi aumentada pela HF-T, 

independentemente do tratamento (Figura 24C e F). 

 
Figura 24 - O ácido palmitoleico reduziu HOMA-IR e atenuou a resistência à insulina 
induzida pela HF-T. 

(continua) 
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(continuação) 

 
 
Variação da glicemia no teste de tolerância a glicose (GTT) (A) e respectivas áreas sob a curva (AUC) 
(D), variação da glicemia no teste de tolerância a insulina (ITT) (B) e respectivas constantes de 
decaimento da glicose (kITT) (E), variação da glicemia no teste de tolerância ao piruvato (PTT) (C) e 
respectiva AUC (F), concentração de insulina aos 30 min do GTT (G), HOMA-IR (H) e HOMA-beta (I). 
Camundongos WT submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura trans tratados com 
ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Os dados são a média ± erro padrão. *p<0,05, 
**p<0,01, ***p<0,001 vs. SD; #

 
p<0,05 vs. HF-T (One-way ANOVA seguido por Bonferroni) (n=4-6). 

Avaliamos por cromatografia gasosa se o perfil de ácidos graxos no fígado foi 

modificado pela dieta e pelos tratamentos, onde verificamos que as suplementações 

com ácido oleico nos grupos SD e HF-T aumentou a concentração hepática deste 

ácido graxo 18:1n-9 em comparação ao grupo HF-T POA (Figura 25A), e ainda que 

o tratamento com o ácido palmitoleico também foi capaz de aumentar a 

concentração de 16:1n-7 no fígado de animais submetidos à HF-T (Figura 25B). 

Além dos ácidos graxos citados, verificamos que a HF-T reduziu a % de 

ácidos graxos saturados (Figura 25C) enquanto o tratamento com POA reduziu a % 

de ácidos monoinsaturados n-9 (Figura 25D).  A atividade estimada de ELOV6 

(Figura 23E) não foi alterada pelos tratamentos, no entanto a atividade de SCD-1 

estimada pela concentração de palmitoleico/palmitato foi aumentada pelo tratamento 

com POA (Figura 23F). FADS Δ5 (Figura 25G) não foi alterada pela dieta ou 

tratamento, enquanto a estimativa da atividade de FADS Δ6 (Figura 25H) e da 

lipogênese de-novo (Figura 25I) mostrou-se reduzida pela HF-T e não foi modulada 

pelo POA. 
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Figura 25 - O tratamento com ácido palmitoleico aumentou a concentração hepática de 16:1n-7 e ácidos graxos n-3 enquanto reduziu 
a de n-9. 

 

 
(continua)
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(continuação) 

 

Perfil de ácidos graxos no fígado (A), % relativa de ácido palmitoleico (B), ácidos graxos saturados 
(C), monoinsaturados n-9 (C), bem como e estimativa das atividades de ELOV6 (E), SCD-1 (F), 
FADS-1 (Δ5) (G), FADS2 (Δ6) (H) e da lipogênese de-novo (I). Camundongos WT submetidos à dieta 
padrão (SD) ou à dieta rica em gordura trans tratados com ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico 
(HF-T POA). Os dados são a média ± erro padrão. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 e ****p<0,0001 
(Two-way (A) ou one-way ANOVA seguido por Bonferroni) (n=5). 

 

Com a técnica de perfusão de fígado foi possível avaliar as diferenças na 

produção de diversas citocinas no fígado total e em hepatócitos isolados de animais 

submetidos à HF-T e tratados com palmitoleico (Figura 26).  

Embora a HF-T ou o tratamento com ácido palmitoleico não alterado as 

concentrações de IFNγ, TGFβ, IL17, IL12, IL8, IL6 no fígado e hepatócitos dos 

animais (dados não mostrados), no fígado total foi observado que a HF-T promoveu 

um aumento significativo de MCP-1 (Figura 26A) e TNFα (Figura 26B), os quais 

foram atenuados pelo tratamento com ácido palmitoleico. Já em hepatócitos 

isolados, não houve diferença na produção de MCP-1 e TNFα, porém, o tratamento 
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com ácido palmitoleico reduziu os níveis de IL1β ( Figura 26G) e aumentou os de 

IL1Ra (Figura 26H).  

 
Figura 26 - O ácido palmitoleico promoveu efeitos anti-inflamatórios modulando 
diferentemente a produção de citocinas no fígado e hepatócitos de animais 
alimentados com HF-T. 

 

Concentração de MCP-1 (A e E), TNFα (B e F), IL1β (C e G) e IL1Ra (D e H) no fígado e hepatócitos 
de camundongos WT submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura trans tratados com 
ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Os dados são a média ± erro padrão. *p<0,05 
e **p<0,01 vs. SD; #p<0,05 e ##

 

p<0,01 vs. HF-T (One-way ANOVA seguido por Bonferroni) (n=10-12). 

O ácido palmitoleico também promoveu efeito anti-inflamatório em 

macrófagos extraídos do peritônio de animais HF-T. Macrófagos extraídos de 

animais HF-T apresentaram uma maior produção de IL-6 quando estimulados com 

LPS (Figura 27C), enquanto macrófagos de animais HF-T POA mostraram uma 

menor resposta ao LPS, tendo uma menor produção de MCP-1 (Figura 27A) e TNFα 

(Figura 27B). Semelhantemente ao observado no fígado total e diferentemente de 

hepatócitos isolados, não houve diferença nos níveis de IL1β em macrófagos de 

animais submetidos às dietas ou ao tratamento com ácido palmitoleico (Figura 27D).   
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Figura 27 - O ácido palmitoleico promoveu efeitos anti-inflamatórios modulando a 
produção de citocinas em macrófagos de animais estimulados com LPS. 

 

Concentração de MCP-1 (A), TNFα (B), IL6 (C) e IL1β (D) produzida por macrófagos intraperitoniais 
de camundongos WT submetidos à dieta padrão (SD) ou à dieta rica em gordura trans tratados com 
ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA) e estimulados com LPS por 24 h. Os dados são 
a média ± erro padrão. *p<0,05 vs. SD; #

 

p<0,05 vs. HF-T (One-way ANOVA seguido por Bonferroni) 
(n=4-5). 

Devido aos claros efeitos anti-inflamatórios do ácido palmitoleico sobre a 

produção de citocinas, verificamos a expressão de diversas proteínas relacionadas à 

inflamação. A expressão proteica de TLR4 no fígado de animais submetidos à dieta 

HF-T foi significativamente reduzida pelo tratamento com ácido palmitoleico (Figura 

28A e B), porém este ácido graxo monoinsaturado não modulou a expressão 

proteica de NFκB (p65) (Figura 28A e C).  

Com a dieta hiperlipídica na qual utilizávamos banha de porco foi possível 

observar uma inibição da fosforilação de AMPK, restaurada com o ácido palmitoleico 

(Figura 14). Semelhantemente, observamos uma inibição da fosforilação de AMPK 

com a dieta hiperlipídica rica em gordura trans, e embora o ácido palmitoleico não 

tenha aumentado significativamente a fosforilação deste sensor energético, não 

houve diferença na fosforilação da AMPK entre os grupos HF-T POA e SD (Figura 

29A e B).  
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Figura 28 - O ácido palmitoleico reduziu a expressão de TLR4 no fígado de animais 
submetidos à HF-T. 

 

 

Bandas representativas da expressão proteica (A) e as respectivas densidades opticas (DO) das 
bandas de TLR4 (B) e NFκB p65 (C), normalizadas pela DO da α-actina. Fígado de  animais 
alimentados com uma dieta padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou submetidos a uma dieta rica 
em gordura trans e tratados com ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Os dados são 
apresentados como média ± erro padrão da média. #

  

p<0,05 vs. HF-T (ANOVA One-Way seguido por 
Bonferroni) (n=4). 



86 
 

Figura 29 - HF-T reduz a fosforilação de AMPK.   

 

Bandas representativas de AMPK fosforilada e total (A) e respectiva densidade optica (DO) 
normalizadas pela β-tubulina. Fígado de  animais alimentados com uma dieta padrão e tratados com 
ácido oleico (SD) ou submetidos a uma dieta rica em gordura trans e tratados com ácido oleico (HF-T) 
ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Dados são média ± erro padrão. *p<0,05 vs. SD (ANOVA One-
Way seguido por Bonferroni) (n=4). 

 

Analisando a expressão proteica dos PPARs, verificamos que embora as 

expressões proteicas de PPARα e PPARβ não tenham sido significativamente 

moduladas pela dieta ou ácidos graxos. Semelhantemente ao observado em 

macrófagos in vitro, a expressão proteica de PPARγ, inibidor de NFκB, foi reduzido 

pela dieta HF-T, e tendeu a ser restaurada pelo ácido palmitoleico (Figura 30A e B). 

 
Figura 30 - A expressão proteica de PPARγ previamente inibida pela HF-T tendeu a ser 
estimulada pelo ácido palmitoleico. 

 
(continua) 
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(continuação) 

 

Bandas representativas da expressão proteica de PPARα, PPARβ, PPARγ (A) e as respectivas 
densidades optica (DO) normalizadas pela α-actina. Fígado de  animais alimentados com uma dieta 
padrão e tratados com ácido oleico (SD) ou submetidos a uma dieta rica em gordura trans e tratados 
com ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Dados são média ± erro padrão. *p<0,05 
vs. SD (ANOVA One-Way seguido por Bonferroni) (n=4). 

 

Analisando a composição de células extraídas na perfusão de fígado, e 

isoladas e separadas da população de hepatócitos, verificamos duas subpopulações 

distintas de leucócitos infiltrados no fígado, chamadas de R1 e R2 (Figura 31).  

 
Figura 31 -  Gráfico representativo dos gates estabelecidos para caracterização das 
subpopulações de células do fígado.  

 
Células analisadas por citometria após procedimento de extração e isolamento de hepatócitos e 
leucócitos infiltrados no fígado 
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A subpopulação R1 apresenta uma menor expressão de F4/80 e maior 

expressão de CD11b (Figura 32B) e foi posteriormente usada na analise da % de 

células dendríticas (CD11c+) (Figura 32A e C). Foi observado que a % de células da 

população R1 que apresentaram o fenótipo CD11c+ foi significativamente 

aumentada pela dieta HF-T, e o tratamento com ácido palmitoleico não apresentou 

efeito significativo (Figura 32A e C).  

 
Figura 32 - Dieta HF-T aumentou a população de células CD11c+ no fígado.  

 

Gráfico representativo dos gates da subpopulação F4/80- CD11b+ e CD11c+ (A), % de células com a 
característica F4/80 CD11b+ (B) e % de F4/80 CD11b+ e CD11c+ (C).  Amostras de figado de 
animais submetidos à dieta balanceada (SD) ou hiperlipídica por 12 semanas e tratados, nas ultimas 
2 semanas, com ácido oleico (HF-T) ou palmitoleico (HF-T POA). Dados são a média ± erro padrão, 
*p<0,05 vs. SD (Anova two way seguido por Bonferroni) (n=4-8). 

 

Já a população R2 com características clássicas de macrófagos (F4/80+ e 

CD11b+) (Figura 33A) foram subdivididas de acordo com a expressão de 

marcadores específicos para os subtipos M1 (CD86) (Figura 33C) e M2 (CD206) 

(Figura 33E). Embora a % de células F4/80+ e CD11b+ não tenha sido modulada 
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entre os grupos (Figura 33B), a % de células que apresentaram o fenótipo 

inflamatório M1 (CD86+) foi significativamente aumentada pela dieta HF-T e tendeu 

a ser reduzida pelo tratamento com ácido palmitoleico (Figura 33D). No entanto, não 

houve diferença significativa entre os grupos na % de células que apresentaram o 

fenótipo M2 (CD206+) (Figura 33F). 

 
Figura 33 -  O ácido palmitoleico tendeu a reduzir a população CD86+ de induzidos 
pela dieta HF-T. 

 

Gráficos representativos dos gates estabelecidos para população R2 F4/80+ e CD11b+ (A) e gates 
dentro de R2 estabelecidos para subtipos M1 (CD86) (C) e M2 (CD206) (E), bem como respectivas 
porcentagens de células que expressam cada uns dos parâmetros analisados, R2 (B), CD86 (D) e 
CD86 (D). Amostras de fígado de animais WT submetidos à dieta balanceada (SD) ou hiperlipídica 
por 12 semanas e tratados, nas ultimas 2 semanas, com ácido oleico (HF-T) ou palmitoleico (HF-T 
POA). Dados são a média ± erro padrão, *p<0,05 vs. SD (Anova two way seguido por Bonferroni) 
(n=4-8). 
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Confirmando a modulação observada na citometria de fluxo, a expressão 

gênica de diversos marcadores de macrófagos infiltrados no fígado foi 

diferentemente afetada pela HF-T e pelo tratamento com ácido palmitoleico. 

De fato, nesta população de células, observamos um aumento da expressão 

gênica de CD11c e CD36 pela HF-T, as quais foram reduzidas pelo tratamento com 

ácido palmitoleico. O tratamento com este ácido graxo monoinsaturado também 

diminuiu a expressão de CCR2 e IDO-1 em comparação ao grupo HF-T. Já a 

expressão de arginase-1 foi estimulada em macrófagos infiltrados no fígado de 

animais HF-T POA em comparação aos SD (Figura 34A). 

A expressão de TLR4 (Figura 34B), NFκB (Figura 34C), MCP-1 (Figura 34D) 

tenderam a ser estimuladas em macrófagos infiltrados no fígado de animais HF-T e 

reduzidas pelo ácido palmitoleico, porém, somente a expressão de TNFα foi 

significativamente estimulada pela HF-T e inibida pelo tratamento com ácido 

palmitoleico (Figura 34E). Com relação à expressão gênica de PPARγ em 

macrófagos infiltrados no fígado, não houve diferença entre os grupos (Figura 34F). 

 
Figura 34 - O ácido palmitoléico reduziu a expressão de diversos marcadores M1 e 
genes pró-inflamatórios estimulados pela HF-T. 

 

(continua) 
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(continuação) 

 

Expressão relativa do mRNA dos marcadores CD36, CD106, CD54, CD86, CCR2, IDO-1, CD11c e 
Arginase (A), expressão relativa do mRNA dos fatores pró-inflamatórios TLR4 (B), NFκB (C), MCP -1 
(D) e TNFα (E) e expressão do mRNA de PPARγ (F). Amostras de macrófagos isolados do fígado de 
animais WT submetidos à dieta balanceada (SD) ou hiperlipídica por 12 semanas e tratados, nas 
ultimas 2 semanas, com ácido oleico (HF-T) ou palmitoleico (HF-T POA). Valores de ΔCT foram 
normalizados pela expressão de B2M. *p<0,05 vs. SD; #

 

p<0,05 vs. HF-T (Anova two-way seguido por 
Bonferroni) (n=5-7). 

4.5  Efeitos do ácido palmitoleico sobre alterações imuno-metabólicas 
induzidas pela HF-T em PPARγ KO 

 

Como observamos que o ácido palmitoleico promoveu efeitos anti-

inflamatórios nos hepatócitos e macrófagos infiltrados no fígado de animais 

submetidos à HF-T, e como este ácido graxo monoinsaturado aumentou a 

expressão de PPARγ no fígado, de maneira similar  ao estímulo promovido em 

macrófagos in vitro, procuramos analisar se os efeitos deste ácido graxo sobre a 

inflamação hepática são mediados por PPARγ em macrófagos infiltrados. 

Primeiramente verificamos que diversas alterações metabólicas induzidas 

pela HF-T foram atenuadas pelo tratamento com ácido palmitoleico apenas em 

animais WTLyzCre-.  O ganho de peso corporal de animais WTLyzCre- foi reduzido pelo 

tratamento com ácido palmitoleico, o qual também diminuiu o ganho substancial de 

tecido adiposo, evidenciado pelo maior índice de adiposidade. Em adição, este ácido 

graxo monoinsaturado também reduziu a glicemia de jejum apenas em animais 

WTLyzCre-

Tabela 6

, mostrando um efeito dependente da deleção específica de PPARγ em 

macrófagos ( ). 
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Tabela 6 - Peso corporal, taxa de adiposidade, e glicemia (jejum) de camundongos 
selvagens WTLyzCre- e PPARγLyzCre+

 

 alimentados com uma dieta com alto teor de 
gordura trans (HF-T) e tratados com ácido palmitoleico (HF-T POA). 

WT PPARγKOLyzCre- LyzCre+ 

Parâmetros HF-T HF-T POA HF-T HF-T POA 

Peso inicial (g) 24,80±0,41 (n=10) 23,65±0,54 (n=10) 23,67 ± 0,58 (n=7) 23,17 ± 0,91 (n=7) 

Peso final (g) 32,67±1,27 (n=10) 30,12±0,89(n=10)* 32,12 ±1,44 (n=7) 30,86±1,08 (n=7) 

Taxa de adiposidade 
(g) 2,45±0,27 (n=10) 1,74±0,18 (n=10)* 2,42 ±0,35(n=7) 1,88±0,25 (n=6) 

Glicemia de jejum 
(mmol/L) 158±5,02 (n=5) 117±17,06 (n=5)* 160 ±11,96 (n=4) 157 ± 3,44 (n=4)# 

Os dados representam a média ± erro padrão, *p<0,05 HF-T POA vs, HF-T; #p<0,05 PPARγKOLyzCre+ 

vs, WTLyzCre-

 
 (Two-way ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni). 

 

Acompanhando a redução da glicemia de jejum, verificamos que o ácido 

palmitoleico diminuiu a intolerância à glicose e a resistência à insulina apenas em 

animais WTLyzCre- Figura 35( ).

No teste de tolerância a glicose, animais WT

  
LyzCre- 

Figura 35

submetidos à dieta HF-T e 

tratados com ácido palmitoleico apresentaram um menor aumento da glicemia 

( A), e uma menor AUC (Figura 35C), no entanto, este ácido graxo não foi 

capaz de reduzir a glicemia no GTT de animais PPARγKOLyzCre+ Figura 35( B e C). 

Semelhantemente, no teste de tolerância à insulina confirmamos uma melhor 

resposta à insulina e um consequente aumento da kITT em animais submetidos à 

HF-T e tratados com POA apenas no genótipo selvagem WTLyzCre- Figura 35( D, E e 

F), mostrando que estes efeitos do ácido palmitoleico são dependentes da deleção 

específica de PPARγ em macrófagos. Não houve diferença entre os grupos no teste 

de tolerância ao piruvato (dados não mostrados).  
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Figura 35 - O ácido palmitoleico reduziu à intolerância a glicose e a resistência à 
insulina induzida pela HF-L de dependentemente de PPARγ em macrófagos.  

 

Variação da glicemia no teste de tolerância a glicose (GTT) (A e B) e teste de tolerância à insulina 
(ITT) (D e E) de animais WTLyzCre- e PPARγKOLyzCre+, bem como respectivas áreas sob a curva (AUC) 
(C) e constantes de decaimento da glicose (kITT) (F). Camundongos submetidos à dieta rica em 
gordura trans e tratados com ácido oleico (HF-T) ou palmitoleico (HF-T + POA). Os dados são média 
± erro padrão. *p<0,05, vs, HF-T; #p<0,05 PPARγKOLyzCre+ vs, WTLyzCre- (Two-way ANOVA seguido do 
pós teste de Bonferroni) (n=4-5). 
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Por cromatografia gasosa verificamos que o tratamento com o ácido 

palmitoleico foi capaz de aumentar a concentração de 16:1n-7 no fígado de animais 

WTLyzCre-, mas não de animais PPARγKOLyzCre+ Figura 36, submetidos à HF-T ( A e B). 

Consequentemente, a atividade de SCD-1, estimada pela razão 16:1/16:0, foi maior 

no fígado de animais WTLyzCre- tratados com POA , de forma dependente de PPARγ 

(Figura 36E). Com relação ao 18:1n-9, houve uma maior concentração no fígado de 

animais WTLyzCre- HF-T POA e uma redução da incorporação deste ácido graxo e 

outros ácido graxos monoinsaturados n-9 no fígado de animais PPARγKO LyzCre+ 

Figura 36( A e D). O tratamento com ácido palmitoleico também reduziu a % de 

ácidos graxos saturados apenas no fígado de animais WTLyzCre- Figura 36 HF-T ( C), e 

não houve diferença na atividade estimada de ELOVL6 (Figura 36F) FADS Δ5 

(Figura 36G) e FADS Δ6 (Figura 36H) pela dieta, tratamento ou genótipos dos 

animais. Por fim, observamos que a estimativa da taxa de lipogênese de-novo no 

fígado foi reduzida pelo tratamento com ácido palmitoleico apenas em animais  

WTLyzCre- Figura 36  ( I). 
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Figura 36 - O tratamento com ácido palmitoleico aumentou a % relativa de 16:1n-7, reduziu a % de ácidos graxos saturados e a 
lipogênese de-novo estimada no fígado de forma dependente de PPARγ.  

 

 

(continua)



(continuação) 

 

Perfil de ácidos graxos no fígado (A), % relativa de ácido palmitoleico (16:1n-7) (B), ácidos graxos saturados (C), monoinsaturados n-9 (D), e estimativa das 
atividades de FADS Δ5 (E), FADS Δ6 (F) e da lipogênese de -novo (G). Fígado de camundongos WTLyzCre- e PPARγKOLyzCre+ submetidos à dieta rica em 
gordura trans e tratados com ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T+POA). Os dados são a média ± erro padrão. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 e 
****p<0,0001 (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni) (n=4). 



Embora os efeitos antidiabéticos do ácido palmitoleico tenham se mostrado 

dependente da ativação de PPARγ em macrófa gos, quando avaliamos os efeitos 

deste ácido graxo sobre a inflamação hepática induzida pela HF-T, observamos que 

PPARγ não é essencial para os efeitos anti-inflamatórios do ácido palmitoleico. 

 De fato, o fígado de animais PPARγKO LyzCre+ 

Figura 37

HF-T, mas não hepatócitos 

isolados ( D, E e F), apresentou uma maior concentração de IL-6 (Figura 

37A), TNFα (Figura 37B) e MCP-1 (Figura 37C) quando comparados ao fígado de 

animais selvagens WTLyzCre- submetidos à mesma dieta. Interessantemente, o 

tratamento com ácido palmitoleico reduziu a concentração destas citocinas pró-

inflamatórias no fígado de animais PPARγKO LyzCre+ 

 

HF-T, mostrando efeito anti-

infamatório independente da deleção de PPARγ em macrófagos. 

Figura 37 - O ácido palmitoleico promoveu efeitos anti-inflamatórios no fígado total 
independentemente da deleção de PPARγ em macrófagos. 

 

Concentração de IL-6 (A e D), TNFα (B e E) e MCP-1 (C e F) no fígado e hepatócitos de 
camundongos WTLyzCre- e PPARγKOLyzCre+ submetidos à dieta rica em gordura trans e tratados com 
ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Os dados são a média ± erro padrão. *p<0,05 
HF-T POA vs. HF-T; #p<0,05 PPARγKOLyzCre+ vs, WTLyzCre-

 

 (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni) 
(n=6-10). 
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Para confirmar este efeito anti-infamatório independente da deleção de 

PPARγ em macrófagos, obtivemos e isolamos os macrófagos residentes do fígado, 

caracterizando sua população por citometria de fluxo.   

Embora em um primeiro momento não tenhamos observado diferenças 

significativas na % de macrófagos residentes que expressam o marcador CD86 (M1) 

(Figura 38C e D) e/ou CD206 (M2) (Figura 38B e E), verificamos pela razão 

CD86/CD206 uma maior quantidade de macrófagos com características M1 em 

animais PPARγKOLyzCre+ HF-T. O tratamento com acido palmitoleico reduziu esta 

maior razão CD86/CD206 observada em macrófagos residentes no fígado de 

animais PPARγKOLyzCre+ Figura 38HF-T ( F). Ao encontro destes achados, o ácido 

palmitoleico promoveu efeitos anti-inflamatórios em macrófagos extraídos do 

peritônio de animais PPARγKOLyzCre+ 

Assim, embora tenhamos observado um aumento da expressão do mRNA de 

CCR2 em ambos os grupos PPARγKO

submetidos à HF-T. 

LyzCre+, houve uma maior expressão de CD36 

e CD11c apenas nos macrófagos de animais KO submetidos à HF-T. Já o 

tratamento com ácido palmitoleico reduziu a expressão dos marcadores M1 CD86 e 

CD11c em macrófagos PPARγKO LyzCre+

Figura 39

, enquanto aumentou a expressão do 

marcador M2, arginase-1 em ambos os genótipos ( A).  

Em acordo com a maior expressão de marcadores M1 em animais 

PPARγKOLyzCre+ 

Figura 39

submetidos à HF-T, observamos que a HF-T estimulou a expressão 

do mRNA de TNFα e MCP-1, os quais foram significantemente reduzidos pelo 

tratamento com ácido palmitoleico ( B).  

Embora tenhamos observado uma maior expressão de PGC1α, fator ativado 

por PPARγ, em animais WTLyzCre- Figura 39 tratados com palmitoleico ( A), como 

verificamos que este ácido graxo promoveu efeitos anti-infamatórios independente 

da deleção de PPARγ em macrófagos, avaliamos a expressão gênica dos outros 

PPARs, onde verificamos que o mRNA de PPARβ foi inibido pelo tratamento com 

ácido palmitoleico em ambos os genótipos (Figura 39D), enquanto houve inibição de 

PPARα apenas em macrófagos de animais PPARγKO LyzCre+ 

Figura 39

submetidos à HF-T, e 

uma tendência de aumento deste fator pelo tratamento com ácido palmitoleico 

( C). 
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Figura 38 - O ácido palmitoleico reduziu CD86/CD206 de macrófagos residentes no 
fígado de animais PPARγKOLyzCre+

 

.  

Gráficos representativos dos gates estabelecidos para macrófagos F4/80+ (A) e gates estabelecidos 
para subtipos M2 (CD206) (B) e M1 (CD86) (C), respectivas porcentagens de células que expressam 
CD86 (D) e CD206 (E) e razão CD86/CD206 (F). Amostras de macrófagos isolados do fígado de 
camundongos WTLyzCre- e PPARγKOLyzCre+ submetidos à dieta rica em gordura trans e tratados com 
ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Os dados são a média ± erro padrão. *p<0,05 
HF-T POA vs. HF-T; #p<0,05 PPARγKOLyzCre+ vs, WTLyzCre-

 

 (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni) 
(n=4-5).  
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Figura 39 - O ácido palmitoléico reduziu a expressão de diversos marcadores M1 e 
genes pró-inflamatórios em macrófagos de animais PPARγKOLyzCre+

 

. 

(continua) 
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(continuação) 

 

Expressão relativa do mRNA dos marcadores CD36, CD86, CCR2, CD11c e Arginase (A), dos fatores 
pró-inflamatórios STAT-6, NFκB relA, TNFα e MCP-1 (B) e de PGC1α (C), PPARα (D) e PPARβ (E). 
Macrófagos intraperitoneais de animais WTLyzCre- e PPARγKOLyzCre+ submetidos à dieta rica em 
gordura trans e tratados com ácido oleico (HF-T) ou ácido palmitoleico (HF-T POA). Os dados são a 
média ± erro padrão. Valores de ΔCT foram normalizados pela expressão de B2M. t

 

=0,06, *p<0,05 e 
***p<0,001 (Two-way ANOVA seguido por Bonferroni) (n=5-7).   



 

 
 
 
 
 
 
 

dIScuSSão 
 
"A minha compreensão só pode ser uma fração 
infinitesimal de tudo o que quero entender". 

Ada Lovelace (1815-1852) 
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5  DISCUSSÃO 
 

Nossos principais achados apontam o ácido palmitoleico como um importante 

ácido graxo anti-inflamatório também capaz de atenuar a resistência periférica e 

hepática à insulina. Partimos da hipótese de que o receptor nuclear PPARα poderia 

estar envolvido nas ações imuno-metabólicas benéficas do ácido palmitoléico. E, 

embora o ácido palmitoléico pareça exercer suas ações benéficas no metabolismo 

hepático via ativação de AMPK e FGF-21, dependentemente de PPARα; a redução 

da inflamação hepática e em macrófagos (in vivo e in vitro), promovida por este 

ácido graxo 16:1n-7, ocorreu através de mecanismos independentes da ativação de 

PPARα e PPARγ. 

Assim, os resultados do presente trabalho podem ser divididos em 4 partes, 

onde:  

1. Investigamos as ações do ácido palmitoleico sobre alterações do 

metabolismo hepático e resposta hepática à insulina induzida por dieta rica em 

gordura, verificando uma importante participação de PPARα (SOUZA et al., 2016);  

2.  Analisamos os efeitos anti-inflamatórios do ácido palmitoleico, definindo-os 

como independentes de PPARα (SOUZA et al., 2014);  

3. Verificamos similar redução da secreção de citocinas e da expressão de 

fatores inflamatórios em macrófagos estimulados com LPS e incubados com ácido 

palmitoleico, os quais foram independentes de PPARα e PPARγ (SOUZA et al., 

2017). 

4. Observamos a ação do ácido palmitoleico sobre a inflamação, separando 

os efeitos no fígado total, em hepatócitos, e em macrófagos hepáticos e peritoneais, 

e definindo que a redução da produção de citocinas e fatores inflamatórios induzidos 

pelo ácido palmitoleico ocorrem principalmente por modulação dos macrófagos, 

independentemente de PPARγ. 

Com relação à primeira parte do trabalho, verificamos que a dieta rica em 

gordura induz ao quadro de síndrome metabólica, promovendo resistência à 

insulina, intolerância à glicose, que culminam no acúmulo ectópico de lipídios no 

fígado e na doença do fígado gorduroso (NAFLD).  

Uma das hipóteses mais aceitas sobre a progressão da NAFLD propõe que 

obesidade associada à resistência à insulina periférica estimularia a lipólise no 
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tecido adiposo, causando elevação nas concentrações circulantes de NEFA e TAG, 

os quais tenderiam a se acumular no fígado, devido à lipogênese de novo (DNL, do 

inglês "de novo lipogenesis") aumentada (BEGRICHE et al., 2013). Este excesso de 

ácidos graxos acumulados no fígado pode acarretar em disfunção mitocondrial com 

ativação da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês "reactive 

oxygen species"), estresse de reticulo endoplasmático, além de promover um 

aumento da inflamação local, ocasionando a NASH (BUZZETTI et al., 2016) e ativar 

células estreladas (também conhecidas como células de Ito), levando a fibrose do 

tecido hepático (CHIANG et al., 2011).  

Não foram observados em nossos estudos níveis elevados de bilirrubina 

circulante, os quais indicam problemas hepáticos graves, como cirrose ou 

neoplasias hepáticas (MAYER et al., 2000; OLLINGER et al., 2007; STICOVA et al., 

2013), no entanto, observamos aumentos dos marcadores circulantes de dano 

hepático ALT e AST em animais PPARα KO, os quais se relacionam a esteatose 

exacerbada no fígado destes animais (OZTURK; KADAYIFCI, 2014).  Apesar desta 

esteatose, animais PPARα KO não apr esentaram alterações nos níveis circulantes 

de triacilglicerol e ácidos graxos não esterificados (NEFA). O que sugere que tal 

acúmulo ectópico de lipídios provavelmente esta relacionado à menor capacidade 

oxidativa destes animais KO (HSU et al., 2014b), e ainda, possivel aumento na 

lipogênese no fígado destes animais PPARα knockout.  

A ativação de PPARα parece ser um alvo promissor para o tratamento da 

esteatose hepática, uma vez que, este fator é um regulador chave de genes 

envolvidos na oxidação dos ácidos graxos (IP et al., 2004; MANDARD et al., 2004; 

MONSALVE et al., 2013; STIENSTRA et al., 2007), além de apresentar importantes 

efeitos anti-inflamatórios (QUINTERO; ARRESE, 2013; TAPIA et al., 2014). Em 

concordância, defeitos na sinalização de PPARα induziram um maior estresse 

oxidativo, prejudicando a função oxidativa mitocondrial (SU et al., 2014), enquanto 

sua total ausência acarretou em esteatose hepática importante e inflamação do 

fígado (HASHIMOTO et al., 1999; STIENSTRA et al., 2007). 

Em nosso trabalho, observamos que animais PPARα knockout apresentaram 

maior deposição ectópica de triacilgliceróis no fígado, esteatose hepática, além de 

maior atividade de malato desidrogenase e expressão (gênica e proteica) de fatores 

lipogênicos, como ACC e PPARγ. Tais achados demonstram que o receptor nuclear, 
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PPARα é essencial no mecanismo de regulação do metabolismo lipídico no fígado e 

sua ausência acarreta em progressão da NAFLD na obesidade.  

A lipogênese em hepatócitos está sob o controle de uma série de genes 

fundamentais, tais como PPARγ, SREBP1, além de enzimas, tais como FAS, acetil -

CoA carboxilase (ACC) e SCD-1. FAS e ACC são enzimas limitantes de fluxo da via 

de lipogênese de novo, e estas parecem ser aumentadas na NAFLD (KOO, 2013; 

NAKAMUTA et al., 2005). Em concordância, observamos que camundongos 

knockout para PPARα apresentaram um aumento na expressão de mRNA de ACC 

total e uma redução na fosforilação e inativação deste fator. De modo contrário, 

camundongos WT apresentaram menor expressão da ACC total e maior inativação 

(fosforilação) deste fator, indicando que a expressão de ACC é inibida por PPARα.  

O PPARγ também é um importante regulador transcricional da adipogênese, 

tendo um papel primordial no mecanismo de armazenamento de lipídios (HUANG et 

al., 2013). Embora os agonistas de PPARγ (thiazolidinedionas) sejam utilizados na 

prática clinica como tratamento para a resistência à insulina e obesidade (JANANI; 

RANJITHA KUMARI, 2015; RATZIU et al., 2008), a superexpressão de PPARγ no 

fígado, tem sido relacionada com o desenvolvimento da esteatose (GAVRILOVA et 

al., 2003; HUANG et al., 2013). O fato da expressão proteica de PPARγ1/2 estar 

aumentada em animais PPARαKO, indica que nestes animais a superexpressão de 

PPARγ é independente da dieta HF-L, e sim uma característica genotípica, que pode 

estar favorecendo ao maior acúmulo de lipídios no fígado destes animais PPARα 

KO.   

A atividade da malato desidrogenase (MDH) foi outro fator estimulado pela 

HF-L em camundongos PPARαKO, que pode estar relacionado à maior esteatose 

hepática destes animais. Uma maior atividade da MDH, a qual catalisa a conversão 

de malato para oxalacetato de forma reversível, pode levar a um aumento de malato 

nas mitocôndrias. O malato pode ser transportado para o citoplasma e pela MDH 

citoplasmática, ser reconvertido à oxalacetato, um precursor na via da 

gliconeogênese (JITRAPAKDEE et al., 2010; ROLO et al., 2012). No entanto, 

corroborando com o presente trabalho, foi observado que animais knockout para 

PPARα apresentam uma menor capacidade gliconeogênica (XU et al., 2004). Assim, 

é possível que o excesso de intermediários do ciclo de Krebs (oxalacetato) seja 

utilizado em outras vias, como na via de lipogênese de novo, a qual parece estar 

aumentada em animais PPARαKO, como demonstrado pela expressão exacerbada 
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de ACC, PPARγ e pela esteatose hepática mais severa apresentada por estes 

animais.  

O tratamento com ácido palmitoleico não atenuou nenhum dos parâmetros 

relacionados ao acúmulo ectópico de lipídios no fígado, ou modulou a expressão ou 

atividades de fatores metabólicos relacionados (ACC, PPARγ, MDH) à NAFLD 

aumentada pela HF-L em animais PPARα KO. No entanto, o tratamento com ácido 

palmitoleico reduziu as concentrações circulantes de AST, reduziu a atividade de 

MDH e estimulou a atividade do complexo II-III em animais WT submetidos à HF-L, 

indicando um efeito benéfico deste ácido graxo no controle das funções hepáticas.  

Os efeitos do ácido palmitoléico na NAFLD ainda são controversos, Cao et al. 

(2008) observaram que a expressão de vários genes envolvidos na lipogênese de 

novo (SCD-1, FAS) foi estimulada no tecido adiposo e reduzida no fígado de animais 

com alta produção endógena do ácido palmitoleico (CAO et al., 2008a). Em 

consonância, a administração de ácido palmitoleico reduziu o acúmulo de lipídios e a 

expressão gênica de SREBP-1, FAS e SCD-1 no fígado de camundongos diabéticos 

tipo-2 (YANG et al., 2011). No entanto, associação inversa tem sido descrita em 

estudos de correlação em humanos, nos quais a concentração plasmática elevada 

de ácido palmitoleico foi considerada um marcador da síndrome metabólica e 

NAFLD (LEE et al., 2015; MACIEJEWSKA et al., 2015; MERINO et al., 2016; PURI 

et al., 2009). 

Diversos trabalhos (BOLSONI-LOPES et al., 2014; DUCKETT et al., 2014; 

YANG et al., 2011), inclusive o presente estudo, mostraram que o ácido palmitoleico 

melhorou a responsividade à insulina em tecidos periféricos e no fígado, um efeito 

que, em tecidos periféricos pode estar relacionado à redução da inflamação induzida 

por este ácido graxo, porém, no fígado, mostrou envolver a estimulação de AMPK e 

FGF-21 de maneira dependente de PPARα.  

O ácido palmitoléico foi descrito como uma molécula sinalizadora produzida 

principalmente pelo tecido adiposo branco, uma lipocina, que melhora a 

sensibilidade à insulina, e é capaz de modular vários processos metabólicos, tais 

como o armazenamento e metabolismo da glicose no músculo esquelético, bem 

como a deposição de lipídeos no fígado (CAO et al., 2008b; DIMOPOULOS et al., 

2006b). Em concordância, nossos resultados mostraram que o ácido palmitoléico 

aumentou a captação de glicose no músculo isolado em condições de estimulação 
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com insulina e melhorou a resposta periférica à insulina em camundongos WT 

submetidos à HF-L.  

Além destes efeitos periféricos, o ácido palmitoleico reduziu a produção total 

de glicose a partir do piruvato no teste do PTT, no entanto, esta redução da glicemia 

em camundongos HF-L tratados com ácido palmitoleico no teste do PTT, parece ser 

mediada via aumento da secreção de insulina. Tal fato pode ser explicado pela 

observação que o ácido palmitoleico melhorou a função de células-beta previamente 

prejudicadas por hiperglicemia ou por ácido palmítico (MAEDLER et al., 2001; 

MAEDLER et al., 2003). 

No entanto, a redução mais rápida e pronunciada dos níveis de glicose em 

camundongos HF-L tratados com palmitoleico também aponta para uma melhor 

resposta à insulina periférica. Vários autores mostraram que o ácido palmitoleico 

melhorou a absorção de glicose e a oxidação de ácidos graxos no tecido adiposo 

(BOLSONI-LOPES et al., 2014; CAO et al., 2008a; YANG et al., 2011) e músculo 

esquelético (DIMOPOULOS et al., 2006a; SOUZA et al., 2014), porém, o papel do 

ácido palmitoleico sobre a resposta da insulina no fígado não havia sido explorado 

(SOUZA et al., 2016). 

Cao et al. (2008) mostraram que o ácido palmitoleico aumentou a fosforilação 

de IRS e AKT em animais com deleção do gene ap2 no tecido adiposo, que 

apresentaram maior síntese endógena de ácido palmitoleico. Em oposição, nossos 

resultados indicaram que a via clássica da insulina (IR, IRS e AKT) não aumentou no 

fígado de camundongos HF-L tratados com ácido palmitoleico. No entanto, o ácido 

palmitoleico aumentou a expressão hepática da glicoquinase estimulada pela 

insulina, apenas em animais WT.  

A glicoquinase (GCK, do inglês "glucokinase"), uma enzima chave que 

controla o fluxo de glicose no fígado pela fosforilação da glicose em glicose-6-fosfato 

é um determinante para a glicólise, síntese de glicogênio e lipogênese de novo 

(MASSA et al., 2011). A atividade de glicoquinase depende do estado alimentar, 

sendo a insulina o principal fator estimulatório, com o glucagon exercendo efeito 

oposto. Os efeitos da insulina são mediados via fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K, do 

inglês "phosphatiodylinositol-3-kinase") e proteina quinase B (PKB ou AKT, do inglês 

"protein kinase B"), sendo que a transcrição gênica de GCK é estimulada pelo fator 

de transcrição SREBP1 (do inglês "sterol regulatory element binding protein") 
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associado a outros fatores de transcrição como PPARs e LXRa (do inglês "Liver X 

receptor") (MASSA et al., 2011).  

O aumento simultâneo dos níveis de glicose e insulina estimula a atividade da 

glicoquinase e a expressão gênica desta enzima, aumentando a absorção de glicose 

no fígado (BALDINI et al., 2016). De maneira oposta, mutações na glicoquinase que 

reduziram a afinidade da enzima pela glicose, diminuíram a sua expressão gênica 

no fígado e foram associadas ao diabetes tipo 2 (GLOYN et al., 2005). Assim, a 

regulação positiva da expressão de glicoquinase mediada pelo ácido palmitoleico 

indica uma melhor resposta à insulina e maior absorção de glicose no fígado dos 

camundongos WT HF-L tratados com ácido palmitoleico. 

A expressão gênica de SREBP-1 também foi modulada negativamente pelo 

ácido palmitoleico apenas em animais WT, de forma semelhante a estudos 

anteriores, que mostraram que este ácido graxo 16:1n-7 diminuiu a expressão de 

SREBP-1 no fígado (CAO et al., 2008a; YANG et al., 2011). 

SREBP1, um fator de transcrição estimulado pela via da insulina que aumenta 

a expressão de genes lipogênicos e, no caso de níveis elevados de glicose, favorece 

a lipogênese de novo (DENG et al., 2015). Vários autores associam a regulação 

positiva da SREBP-1 com um maior grau de esteatose (CAO et al., 2008a; YANG et 

al., 2011). Yang et al. (2011) demonstraram que a administração de ácido 

palmitoleico em camundongos diabéticos tipo 2 reduziu a expressão de SREBP-1  e 

o acúmulo de lipídios no fígado. Assim, ao reduzir a expressão de SREBP1 

estimulada pela insulina, nossos resultados indicaram que o ácido palmitoleico 

antagonizou a lipogênese, enquanto parece aumentar a absorção de glicose no 

fígado por modulação da glucoquinase, de maneira dependente de PPARα. 

Efeitos semelhantes sobre a expressão de SREBP-1 foram observados em 

células de hepatoma incubadas com o ácido graxo poliinsaturado omega-3, 

docosahexaenóico, que bloqueou a fosforilação e a expressão de SREBP-1 por 

ativação de AMPK (DENG et al., 2015). Os efeitos de AMPK são bem conhecidos 

por estimular a absorção de glicose e as vias de produção de energia, como a 

glicólise e a oxidação lipídica, ao mesmo tempo em que reduz a atividade das vias 

de armazenamento como glicogênese e lipogênese (MOORE et al., 2012). 

Como a via da insulina não foi significativamente estimulada pelo ácido 

palmitoleico, hipotetizamos que a maior absorção de glicose mediada pelo ácido 

palmitoleico, ocorreu através do aumento da fosforilação de AMPK, de forma 
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dependente de PPARα. Esta hipótese foi confirmada, uma vez que a fosforilação de 

AMPK não foi maior nos camundongos PPARα KO tratados com ácido palmitoleico, 

e também não apresentaram nenhum dos efeitos benéficos descritos anteriormente 

no ácido palmitoleico no metabolismo da glicose no fígado. 

Foi mostrado que a ativação deste sensor energético devido à baixa relação 

ATP/AMP ou a ativação de sua proteína kinase específica (RUDERMAN et al., 

2013), aumenta a glicólise, fosforilação oxidativa, a β -oxidação de ácidos graxos e a 

autofagia; enquanto inibe a produção de glicose, a tradução de proteínas e a síntese 

lipídica (HARDIE et al., 2012; O'NEILL et al., 2013; VIOLLET et al., 2009). Não 

obstante, recentemente foi observado que dois compostos extraídos de arroz 

(monascina e ankaflavina) ativaram a AMPK, e consequentemente, reprimem a 

expressão de genes envolvidos na síntese de novo de lipídeos, principalmente Acetil 

CoA Carboxilase (ACC) e Ácido Graxo Sintase (FAS), reduzindo a NAFLD em 

animais alimentados com HFD (HSU et al., 2014a).  

Além de seu papel importante na NAFLD, drogas que promovem a ativação 

de AMPK são amplamente utilizadas na prática clinica para promover melhora na 

sensibilidade à insulina (WOO et al., 2014). Verificou-se que o ácido palmitoleico 

aumentou o metabolismo oxidativo pela fosforilação de AMPK em adipócitos e 

macrófagos (BOLSONI-LOPES et al., 2014, CHAN et al., 2015). Em concordância, 

nós observamos que a fosforilação de AMPK (Thr172) foi reduzida pela HF-L e HF-

T, e estimulada pelo tratamento com ácido palmitoleico, de forma dependente de 

PPARα. 

A AMPK, possível alvo para os efeitos imuno-metabólicos do ácido 

palmitoleico (BOLSONI-LOPES et al., 2014; CHAN et al., 2015), pode ser modulada 

pela adiponectina e FGF-21(CHAU et al., 2010; COMBS; MARLISS, 2014; HARDIE 

et al., 2012; KIM et al., 2015; ZHU et al., 2014). 

A adiponectina é descrita como capaz de melhorar a sensibilidade à insulina, 

reduzir a produção hepática de glicose, aumentar a utilização de glicose e a 

oxidação de ácidos graxos no fígado, músculo e tecido adiposo, além de reduzir a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias (GIBY; AJITH, 2014). Estudos mostraram 

níveis reduzidos de adiponectina no tecido adiposo e no fígado em camundongos 

obesos e diabéticos (OLIVEIRA et al., 2014; SA et al., 2016), e uma menor 

concentração circulante de adiponectina é frequentemente associada à inflamação 

crônica de baixo grau (GUO et al., 2013). No entanto, nossos animais WT 
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submetidos à HF-L apresentaram concentrações séricas aumentadas de 

adiponectina. Tais dados que vão ao encontro dos achados de Oliveira et al. (2011), 

porém estes autores observaram um aumento na expressão proteica de adipoR2 no 

fígado de animais submetidos à dieta hiperlipídica (OLIVEIRA et al., 2011), enquanto 

nós observamos uma drástica redução do mRNA de adipo R2 no fígado dos animais 

submetidos à HF-L, independente do genótipo ou do tratamento. 

Foi descrito que, quando a NAFLD progride, a adiponectina circulante parece 

aumentar como resposta compensatória à maior produção de citocinas pró-

inflamatórias (POLYZOS et al., 2010). Além disso, uma menor expressão de 

AdipoR2 no fígado, foi previamente associada a maior esteatose (POLYZOS et al., 

2016), uma observação que está correlacionada com nossos achados, uma vez que 

a expressão de AdipoR2 no fígado foi reduzida com a dieta HF-L. 

Como o tratamento com ácido palmitoleico não modulou as concentrações de 

adiponectina, apesar do aumento da fosforilação de AMPK, investigamos outro fator, 

o FGF-21, que poderia modular essa ativação (CHAU et al., 2010; COMBS; 

MARLISS, 2014; HARDIE et al., 2012; KIM et al., 2013; ZHU et al., 2014). 

O FGF21 é um membro da família de fatores de crescimento de fibroblasto 

que apresenta diversos efeitos metabólicos, especialmente no fígado, onde é 

altamente expresso (NYGAARD et al., 2012). O FGF-21 estimula a lipólise, a 

oxidação de ácidos graxos e a cetogênese (INAGAKI et al., 2007; XU et al., 2009), 

sendo capaz de reduzir a glicemia, dislipidemia e aumentar o gasto energético em 

camundongos obesos (COSKUN et al., 2008; XU et al., 2009), indicando FGF-21 

como um alvo farmacêutico para o tratamento da diabetes tipo 2. 

No fígado, o FGF-21 foi descrito como capaz de melhorar a absorção de 

glicose, reduzir a gliconeogênese hepática, aumentar a oxidação de ácidos graxos e 

reduzir a cascata inflamatória (XU et al., 2009), efeitos que levam a melhora das 

funções hepáticas, reduzindo assim a esteatose hepática e a resistência à insulina 

(XU et al., 2009). Vários desses efeitos benéficos do FGF-21 também foram 

observados em animais submetidos ao tratamento com ácido palmitoleico, assim, a 

ativação do FGF-21 e a subsequente ativação da AMPK são potenciais mecanismos 

para a ação desse ácido graxo 16:1n-7. 

AMPK e FGF-21 são modulados pelo PPARα e ambos ativam reciprocamente 

esse fator de transcrição. De fato, o gene FGF-21 tem um elemento responsivo ao 

PPARα e, portanto, é considerado um alvo impor tante deste receptor nuclear 
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(INAGAKI et al., 2007; LIU et al., 2015). Já a ativação de AMPK leva a aumento da 

expressão de sirtuina-1, PGC-1α (do inglês " peroxisome proliferator-activated 

receptor γ co-activator 1α") e PPAR-α (SALMINEN et al., 2011a). Em cultura de 

adipócitos foi demonstrada uma ligação entre FGF-21, AMPK e o co-ativador de 

PPARα, PGC-1α, os quais promoveram mudanças na produção de energia e 

aumentaram a oxidação de ácidos graxos, melhorando a sensibilidade à insulina 

(CHAU et al., 2010). Em concordância, no presente trabalho, observamos que o 

tratamento com ácido palmitoleico aumentou a expressão de PPARα, porém, este 

ácido graxo não promoveu redução da glicemia no PTT e não estimulou a expressão 

de glicoquinase, a fosforilação de AMPK ou níveis de FGF-21 no fígado de 

camundongos PPARα KO alimentados com uma dieta HF-L. Tais dados indicam que 

o ácido palmitoleico aumenta a absorção de glicose no fígado, estimula a produção 

de FGF-21 e, subsequentemente, aumenta a fosforilação de AMPK, via ativação de 

PPARα (Figura 40).  

Contudo, além do estímulo de PPARα, foi observado que o tratamento com 

ácido palmitoleico também estimulou a expressão gênica (macrófagos in vitro), e 

proteica (fígado in vivo) de PPARγ.  Drogas agonistas de PPARγ, como a 

tiazolinediona (TZD), rosiglitazona, são comumente utilizadas na pratica clinica por 

seus efeitos hipoglicemiantes e anti-diabéticos, os quais parecem ser mediados por 

SCD-1 (KOLAK et al., 2007; RISERUS et al., 2005;YAO-BORENGASSER et al., 

2008). O ácido palmitoléico (C16:1n-7) é sintetizado endogenamente pela 

dessaturação do ácido palmítico (C16:0), catalisada por SCD-1 (DOBRZYN; 

NTAMBI, 2005). Foi verificado que animais GPR-120 knockout apresentaram 

inibição da expressão de SCD-1 e PPARγ no tecido adiposo, e menor produção de 

ácido palmitoleico (ICHIMURA et al., 2012). E, que, de maneira oposta, a ativação 

de PPARγ, pela administração de rosiglitazona, estimulou a expressão de SCD-1 em 

camundongos alimentados com uma dieta hiperlipídica, e consequentemente, os 

níveis de ácido palmitoleico, no fígado e no tecido adiposo, foi aumentado, 

melhorando o controle glicêmico (KUDA et al., 2009). Tais achados indicam que a 

síntese de ácido palmitoleico poderia aumentar a sensibilidade à insulina pela 

ativação de PPARγ , induzida por TZD (RISERUS et al., 2005). Semelhantemente, 

em nosso trabalho, este aumento de PPARγ se mostrou essencial para os efeitos 

anti-diabéticos do ácido palmitoleico, uma vez que este ácido graxo reduziu a 
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intolerância à glicose e a resistência periférica à insulina induzida pela HF-T apenas 

em animais WTLyzCre-, e não em PPARγKOLyzCre+

 

. 

Figura 40 - A suplementação de ácido palmitoleico estimulou a absorção de glicose 
por ativação de AMPK e FGF-21, dependentes de PPARα. 

 

O ácido palmitoleico aumentou a expressão de PPARα, que estimula a oxidação de ácidos graxos e 
aumenta o fator FGF-21, descrito como um ativador AMPK. Embora a adiponectina e seu receptor 
AdipoR2 também tenham sido descritos como ativadores de AMPK, esses fatores não foram 
modulados pelo ácido palmitoleico. A ativação do AMPK pelo ácido palmitoleico pode estar ligada à 
regulação negativa dos genes da gliconeogênese (PEPCK e G-6-Pase), regulação positiva da 
glicoquinase (GCK), bem como o bloqueio do gene lipogênico SREBP. Esses efeitos são essenciais 
para controlar a resistência à insulina, indicando um papel importante do ácido palmitoleico como um 
tratamento não farmacológico para diabetes e disfunções hepáticas. 
Fonte: Souza et al., 2016. 

 

 
Na segunda, terceira e quarta parte deste trabalho analisamos os efeitos anti-

inflamatórios do ácido palmitoleico, definindo-os como independentes de PPARα in 

vivo (SOUZA et al., 2014), independentes de PPARα e PPARγ in vitro (SOUZA et 

al., 2017), e posteriormente, independentes da deleção específica de PPARγ em 

macrófagos in vivo. 
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Embora o mecanismo de ação para os efeitos anti-inflamatórios do ácido 

palmitoleico não tenham sido estabelecidos. No presente trabalho mostramos de 

forma consistente que este ácido graxo exerce um importante controle da inflamação 

hepática, principalmente em macrófagos (residentes no fígado e intraperitoneais), 

pois o ácido palmitoleico foi capaz de reduzir a inflamação hepática induzida pela 

HF-L em animais PPARα KO (SOUZA et al., 2014); diminuiu a secreção de citocinas 

e a expressão de fatores pró-inflamatórios em macrófagos intraperitoneais knockout 

para PPARα e PPARγ estimulados com LPS (SOUZA et al., 2017); e modulou 

negativamente a inflamação hepática induzida pela HF-T, principalmente por 

polarização e modulação de fatores inflamatórios em macrófagos infiltrados, 

independente da deleção de PPARγ. 

Interessantemente, observamos que tanto a expressão de PPARα, quanto de 

PPARγ é estimulada pelo ácido palmitoleico, sendo então, importantes alvos para o 

controle da inflamação induzida pela dieta hiperlipídica. PPARα e PPARγ, fatores de 

transcrição expressos no fígado e em macrófagos, exercem seus efeitos anti-

inflamatório por bloqueio do elemento de resposta do NFκB, bloqueando a 

transcrição de genes inflamatórios (DAYNES; JONES, 2002a). Foi observado que o 

ácido palmitoleico aumentou a lipólise e a expressão de lípases de forma 

dependente da ativação de PPARα (BOLSONI-LOPES et al., 2013a). No presente 

estudo, animais PPARα KO submetidos à HF-L e tratados com ácido palmitoleico 

apresentaram uma redução da fosforilação de NFκB p65, indicando uma menor 

atividade deste fator, e, consequentemente, menor produção de citocinas como 

IL1β, IL-6 e IL12 (HOESEL; SCHMID, 2013). Não obstante, este ácido graxo, em 

animais PPARαKO, também modulou a expressão do marcador de macrófagos M1, 

CD86, cuja expressão também é modulada por NFκB (LI; VERMA, 2002). Tal 

resultado nos levou a investigar os efeitos do ácido palmitoleico in vitro em 

macrófagos intraperitoneais. Em concordância, o ácido palmitoleico tanto reduziu a 

expressão de NFKB, como inibiu a expressão de diversos genes do complexo 

inflamassoma (HIF1α, caspase-1 e IL1β), levando a uma redução da produç ão de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNFα, IL1β) mesmo em camundongos PPARα KO 

e PPARγ KOLyzCre+. Posteriormente, verificamos que o ácido palmitoleico in vivo não 

modulou a expressão proteica ou gênica de NFκB no fígado, em macrófagos 

infiltrados no fígado, ou intraperitoneais, de animais WT, ou PPARγ KOLyzCre+, 
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porém, diversos genes, fatores e citocinas estimulados por NFκB, foram inibidos por 

este ácido graxo (Tabela 7).  

 
Tabela 7 - Resumo dos principais efeitos do ácido palmitoleico sobre fatores 
relacionados à inflamação no fígado e macrófagos intraperitoneais ou extraídos do 
fígado de animais WT, PPARαKO e PPARγKOLyzCRE+

 

.  

Fígado Macrofágos 
residentes ou intraperitoneais 

PPARα KO HF-L 
vs. 

PPARα KO HF-L POA 

↓IL6, ↓IL12, ↓IL1β, ↑IL1ra 
mRNA: ↑IL1ra ↓CD86, ns 

CLEC4F, ↓TLR4, ↓NFκBp65 
------------- 

In vitro: WT 
(LPS vs. LPS + POA) ------------- 

↓IL6, ↓TNFα, ↓IL1β, mRNA: 
↓TLR4, ↓HIF1α, ↓NFκB, 

↓CD86/arginase-1, ↑PPARα, 
↑PPARγ, ↓PPARβ 

In vitro: PPARα KO 
(LPS vs. LPS + POA) ------------- 

↓IL6, ↓TNFα, ↓IL1β, mRNA: 
↓TLR4, ↓HIF1α, ↓NFκB, 

↓Caspase1, ↓Myd88, ↓IL1β, 
↑ACOX-1, ↑PPARγ, ↓PPARβ 

In vitro: PPARγKO
(LPS vs. LPS + POA) 

LyzCRE+ 
------------- ↓IL6, ↓TNFα, ↓IL1β 

WT HF-T 
vs. 

WT HF-T POA 

↓MCP-1, t↓TNFα, ↓Il1β (hep) 
↑IL1ra (hep) / ↓ TLR4, ns NFκB, 

t↑AMPK, ↑PPARγ, ns PPARα, ns 
PPARβ 

↓MCP-1, ↓TNFα ↑CD11c, ↓CD86, 
mRNA:↓CD36, ↓CCR2, ↓IDO-1, 

↑Arginase-1, t↓NFκBrelA, ↓TNFα, 
ns PPARγ 

PPARγKOLyzCRE+ 

vs. 
HF-T 

PPARγKOLyzCRE+
↓MCP-1, ↓TNFα, ↓IL6, ns hep 

 HF-T POA 

↓CD86/CD206, mRNA:t↓CD36, 
↓CD86, ↓CD11c, ↑Arginase-1, ns 

NFκBrelA, ↓TNFα, ↓MCP-1, t 
↑PPARα ↓PPARβ 

t, tendência; hep, hepatócito; ns, diferença não significativa. 

 

Ácidos graxos poli-insaturados (PUFAS) omega-3 apresentaram efeitos anti-

inflamatórios em macrófagos derivados da medula óssea (BMDM), semelhantes aos 

do ácido palmitoleico, reduzindo a expressão de genes da via do inflamassoma e 

inibindo a ativação de NFkB (WILLIAMS-BEY et al., 2014). No entanto, embora tais 

efeitos pareçam ser mediados por uma regulação positiva de PPARγ (ALLAM-

NDOUL et al., 2016; CALDER, 2010; NAKANISHI; TSUKAMOTO, 2015), nossos 

achados demonstram que o aumento da expressão de PPARα e PPARγ, não são os 
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únicos mediadores do bloqueio de NFκB e redução da via do inflamassoma induzida 

pelo ácido palmitoleico. Assim como omega-3 PUFAS (ALLAM-NDOUL et al., 2016; 

CHANG et al., 2015; NAKANISHI; TSUKAMOTO, 2015), o ácido palmitoleico, 

protegeu BMDM dos efeitos pró-inflamatórios de ácidos graxos saturados, induzindo 

a diferenciação ao fenótipo M2 (CHAN et al., 2015). Em concordância, nossos 

achados sugerem o mesmo efeito do ácido palmitoleico em macrófagos 

intraperitoneais e residentes do fígado, uma vez que este ácido graxo reduziu a 

relação entre a expressão de CD86 (M1) e arginase-1 (M2) in vitro, e teve similar 

efeito in vivo, diminuindo a % de macrófagos M1 (CD86) infiltrados no fígado de 

animais WT e PPARγKOLyzCRE+, bem como inibindo a expressão de marcadores 

inflamatórios M1 (CD36, CCR2, IDO-1 em animais WT; CD86, CD11c, MCP-1/CCL2 

em animais PPARγKOLyzCRE+ Tabela 7) e estimulando a expressão de arginase-1 ( ).  

O CD36, receptor de superfície de 88-kD que favorece o influxo de 

fosfolipídios oxidados (principalmente oxLDL) e ácidos graxos livres, é mais 

expresso em macrófagos, plaquetas, miócitos e adipócitos, sendo normalmente 

expresso em níveis baixos no fígado (FEBBRAIO et al., 1999). CD36 

conhecidamente medeia o processo de formação de células de foam, que estão 

envolvidas na patogênese da aterosclerose (HASAN et al., 2014). Já em macrófagos 

residentes do fígado, foi observado que dietas ricas em gorduras induzem 

significativamente a expressão de CD36, efeito que parece estar relacionado ao 

desenvolvimento de NAFLD (BAUMGARDNER et al., 2008). Além disso, animais 

knockout para CD36 parecem ser protegidos da inflamação induzida por dieta 

hiperlipídica, apresentando menor concentração de citocinas circulantes e menor 

infiltração de macrófagos no tecido adiposo, com predominância de macrófagos M2 

em relação aos M1 pró-inflamatórios (KENNEDY; KASHYAP, 2011). Em 

concordância, concomitantemente com o aumento da expressão de marcadores M1 

(CD86, CCR2, CD11c, IDO-1) em macrófagos residentes no fígado de animais 

submetidos à HF-T, observamos uma maior expressão de CD36. Ainda verificamos 

que tanto a expressão de marcadores M1, como de CD36, foi reduzida pelo ácido 

palmitoleico (Tabela 7).  

A expressão de CD36 parece ser mediada via NRF2, um membro da família 

de fatores de transcrição que medeia muitos processos biológicos, incluindo a 

resposta ao estresse oxidativo (MIMURA; ITOH, 2015). A ativação de NRF2 foi 

descrita como capaz de inativar a expressão de PPARγ e C/EBP no tecido adiposo, 
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inibindo o acúmulo de lipídios (XU et al., 2012; XUE et al., 2013). Em concordância, 

verificamos que o aumento na expressão de CD36 induzido pela HF-T em 

macrófagos, assim como a inibição da transcrição de CD36 pelo ácido palmitoleico, 

foi independente de PPARγ, e possivelmente mediada por NRF2.   

Tem-se descrito que a ligação de oxLDL ao CD36 ativa a via de sinalização 

clássica de TLRs, resultando na ativação do NFκB e produção de citocinas pró -

inflamatórias (KENNEDY; KASHYAP, 2011). Outro fator que foi modulado 

negativamente pelo ácido palmitoleico no fígado dos animais em ambas as dietas 

(HF-L e HF-T) foi o TLR4. Tendo em vista que ácidos graxos saturados como ácido 

palmítico (C16:0), são descritos como capazes de aumentar a inflamação por 

mecanismos que parecem envolver a ativação de TLR4 (HUANG et al., 2012), e 

uma dieta rica em gordura também tem sido descrita como capaz de aumentar a 

expressão de TLR4, principalmente no fígado, onde a ativação deste receptor 

desempenha um importante papel no desenvolvimento da NAFLD (LE ROY et al., 

2013; ROH; SEKI, 2013a). O efeito do ácido palmitoleico sobre TLR4, reduzindo a 

expressão proteica deste receptor, independentemente do genótipo, pode 

representar um importante mecanismo de modulação da inflamação.  

A ativação de TLR4, por meio de uma cascata de sinalização que envolve a 

ativação de moléculas adaptadoras como MyD88 e TRAF6, conduz à ativação de 

NFkB e resulta na produção de várias citocinas pró-inflamatórias, incluindo MCP-1, 

IL1β e TNFα (LIU et al., 2014; ROH; SEKI, 2013b;). Em células endoteliais, o ácido 

palmitoleico teve efeito oposto ao induzido pelo palmitato, o qual aumentou a 

expressão de IL-6, IL-8, e CD54/ICAM-1, por um mecanismo dependente da 

ativação de TLR4 (CHAN et al., 2015; PILLON et al., 2015). Em adipócitos, a 

produção de MCP-1, correlacionada diretamente à ativação de TLR4, foi reduzida 

pelo ácido palmitoleico, e estimuladas por ácidos graxos saturados, como esteárico 

(C18:0) e palmítico (SCHAEFFLER et al., 2009). Em nosso trabalho, embora 

tenhamos observado modulação negativa da expressão de TLR4 pelo ácido 

palmitoleico apenas em cultura, sem efeito significativo em macrófagos 

intraperitoneais ou residentes no fígado de animais tratados, os fatores estimulados 

e produzidos pela ativação da cascata de TLR4 foram reduzidos pela incubação com 

este ácido graxo 16:1n-7, independente do genótipo. 

Interessantemente os níveis de MCP-1 e a expressão de TLR4 foram os 

únicos fatores estimulados pela HF-L em animais WT.  Ademais a concentração e 
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expressão MCP-1 foram reduzidas pelo ácido palmitoleico no fígado e em 

macrófagos isolados independentemente da dieta hiperlipídica administrada ou do 

genótipo dos animais, enquanto as concentrações deste fator não foram moduladas 

em hepatócitos isolados. MCP-1 é um fator quimioatraente de macrófagos (JU; 

MANDREKAR, 2015), e foi observado que o consumo de dieta hiperlipídica, bem 

como, a ingestão alcoólica promove no fígado, uma maior polarização de 

macrófagos residentes no fígado para o padrão M1 (WAN et al., 2014). Portanto, 

níveis aumentados de MCP-1 indicam uma maior concentração de macrófagos 

polarizados para o padrão inflamatório M1 e a redução promovida pelo ácido 

palmitoleico nos níveis e expressão de MCP-1, sugerem que os efeitos anti-

inflamatórios deste ácido graxo se devem, principalmente, a modulação de 

macrófagos residentes, reduzindo a população M1 e a produção de MCP-1. Em 

concordância, nossos dados de citometria de fluxo e expressão gênica, os quais 

mostram uma redução do fenótipo M1 em macrófagos de animais tratados com 

ácido palmitoleico. 

A inflamação conduzida pelos macrófagos M1 é contrabalançada pela 

polarização alternativa a macrófagos M2, que promovem a resolução da inflamação. 

As propriedades benéficas dos macrófagos M2 são relatadas em vários distúrbios 

inflamatórios e a desregulamentação no equilíbrio fenotípico M1/ M2 é descrita como 

um mecanismo para a patogênese de doenças inflamatórias crônicas, como a 

NAFLD (WAN et al., 2014). Além da expressão de marcadores clássicos M1/M2, 

também analisamos a expressão de genes relacionados ao metabolismo, pois 

macrófagos de fenótipo M1 foram descritos como principalmente glicolíticos, 

enquanto o metabolismo oxidativo parece estar aumentado em macrófagos com 

características M2 (GALVAN-PENA; O'NEILL, 2014). De fato, in vitro o ácido 

palmitoleico reduziu a expressão de HIF-1α, gene relacionado à glicólise (M1), 

enquanto ACOX-1 gene do metabolismo oxidativo (M2) foi superexpresso em 

macrófagos de animais PPARα. Como ACOX-1 é uma enzima oxidativa 

conhecidamente ativada diretamente por PPARs (ROGUE et al., 2010), o aumento 

da expressão desta enzima especialmente em PPARα KO, indica uma participação 

importante da ativação de PPARγ promovida pelo ácido palmitoleico.  

Havíamos hipotetizado que esses efeitos na polarização de macrófagos 

peritoneais e residentes no fígado estavam relacionados ao PPARγ, que é uma 

isoforma de PPAR altamente expressa em macrófagos, com um papel importante na 
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diferenciação de macrófagos, regulando a diferenciação de macrófagos para o 

fenótipo M2 (SCHNEIDER et al., 2014; ZIZZO; COHEN, 2015). Estudos 

demonstraram que agonistas específicos de PPARγ sã o capazes de reduzir a 

produção de citocinas pró-inflamatórias e induzir a produção de óxido nítrico em 

vários tipos celulares, como macrófagos, monócitos e células endoteliais (JIANG et 

al., 1998; LI et al., 2000). Em concordância, PPARγ também é apontado  como um 

fator essencial para a ativação alternativa de macrófagos para o fenótipo anti-

inflamatório M2 (RICOTE et al., 1998) sendo que a ativação de PPARγ em cultura 

de macrófagos por tiazolidinedionas ou 15-desoxi-prostaglandina J2, resultou em 

menor produção de várias citocinas pró-inflamatórias (JIANG et al., 1998), e redução 

na expressão de genes pró-inflamatório por inibição de fatores de transcrição, como 

AP-1, STAT e NFκB (RICOTE et al., 1998). Contudo, no estudo atual, o ácido 

palmitoleico, tanto em cultura como administrado por gavagem, promoveu efeito 

anti-inflamatório mesmo na ausência de PPARγ.  

Como observamos uma superexpressão de PPARγ no fígado de animais 

PPARα KO, maior expressão de PPARγ em macró fagos incubados com ácido 

palmitoleico, independente do genótipo, e também verificamos uma tendência de 

maior expressão de PPARα em macrófagos de animais PPARγKO LyzCRE+

Além dos PPARs, outro fator que poderia estar mediando a polarização de 

macrófagos estimulada pelo ácido palmitoleico é a AMPK. Em concordância, além 

de sua função metabólica, foi observado que a ativação de AMPK promove efeitos 

anti-inflamatórios (SALMINEN et al., 2011b) sendo um possível mediador dos 

efeitos imuno-metabólicos do ácido palmitoleico. Em experimentos com linfócitos in 

vitro, a expressão de AMPK foi reduzida por LPS (ZHANG et al., 2010), enquanto, 

em neutrófilos, a ativação farmacológica de AMPK inibiu a inflamação induzida por 

LPS (ZHAO et al., 2008). E, em macrófagos, um estudo recente, observou que a 

 tratados 

com ácido palmitoleico. É possivel que o ácido palmitoleico esteja mediando seus 

efeitos pela ativação de ambos PPARs, e um mecanismo de compensação pode 

estar ocorrendo nos modelos knockouts específicos. Efeitos semelhantes já foram 

descritos no fígado de camundongos PPARα knockout tratados com 

tiazolidinedionas (ativadores de PPARγ) (DELUCA et al., 2000), o que indica algum 

grau de ativação cruzada entre PPARγ e PPARα (BRUN et al., 1996; DELUCA et al., 

2000), sugerindo que, de forma recíproca, a expressão de PPARγ pode ser 

suficiente para restaurar parcialmente as funções da ausência de PPARα. 
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ativação da AMPK foi induzida pelo ácido palmitoleico, antagonizando os efeitos do 

palmitato e promovendo a polarização para um fenótipo M2 anti-inflamatório (CHAN 

et al., 2015). AMPK promove efeitos anti-inflamatórios por meio da ativação de 

seus efetores downstream, como SIRT1, PGC1α e PPARα (SALMINEN et al., 

2011b), o que resulta na inibição de NF-κB (KARIN, 2009; SALMINEN et al., 

2011b), por se ligar à mesma região do promotor deste fator de transcrição, 

inibindo a sua sinalização e a transcrição de citocinas (DAYNES; JONES, 2002a; 

PAWLAK et al., 2015; PURUSHOTHAM et al., 2009). No entanto, embora o ácido 

palmitoleico tenha aumentado a fosforilação de AMPK no fígado de animais WT 

submetidos à HF-L e tendeu a ter efeito semelhante com a HF-T, nós observamos 

que este ácido graxo 16:1n-7 reduziu a inflamação no fígado de animais PPARα KO, 

nos quais a fosforilação de AMPK não foi estimulada. E ainda, dados de nosso 

grupo demonstraram que o inibidor de AMPK, composto C, não bloqueou o efeito 

anti-inflamatório do ácido palmitoleico em macrófagos estimulados com LPS 

(SOUZA et al., 2017). Indicando assim, que os efeitos anti-inflamatórios desse ácido 

graxo não são totalmente dependentes de AMPK. 

Assim, temos que os efeitos anti-inflamatórios do ácido palmitoleico foram 

independentemente do genótipo, indicando que o ácido palmitoleico é capaz de 

reduzir a inflamação induzida por LPS (in vitro) ou por dieta rica em gordura (in vivo), 

independentemente de PPARα ou PPARγ. A inibição da inflamação pelo ácido 

palmitoleico também não parece ser mediada pela ativação da AMPK, apesar deste 

sensor energético desempenhar um papel essencial no controle da resistência à 

insulina hepática promovida por 16:1n-7. Embora os mecanismos de ação do ácido 

palmitoleico reduzindo a inflamação e a polarização de macrófagos M1 no fígado, 

não tenham sido identificados, possivelmente decorrem de modulação de genes do 

complexo inflamassoma ou por aumento da fosforilação oxidativa, bloqueando a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como TNFα, MCP-1 e IL1β. 

A ativação de TLR4 por LPS ou por ácidos graxos proveniente de uma dieta 

rica em gordura, pode ser dependente da proteína adaptadora, MyD88, que leva à 

fosforilação do complexo IKK e permite a translocação NF-KB para o núcleo, onde 

este fator induz a expressão de TNFα e pro -IL1β. Posteriormente, pró-IL1β pode ser 

clivada e ativada pela caspase-1. A ativação de TLR4, também pode induzir uma 

ativação não canônica de IL1β, que ocorre pela mudança da fosforilação oxidativa 

para a glicólise aeróbica, resultando em acumulo de citrato e succinato, e 
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aumentando o recrutamento HIF1α para o núcleo, onde promove a transcrição de 

pro-IL1β (Figura 41). 
Figura 41 - O ácido palmitoleico induziu a ativação de ambos, PPARα e PPARγ, 
porém, seus efeitos anti-inflamatórios não são estritamente dependentes desses 
PPARs, mas parecem estar relacionados à modulação de genes do complexo 
inflamassoma. 

 

O ácido palmitoleico estimula a expressão de PPARα e PPARγ em cultura de macrófagos ou no 
fígado de animais submetidos à dieta hiperlipídica. Embora seja conhecido que estes fatores 
bloqueiam a ativação de NFκB, o ácido palmitoleico foi capaz de reduzir a expressão de TLR4, 
HIF1α, caspase-1, modular a polarização M1, bem como a produção de IL1β, independentemente do 
genótipo PPARαKO ou PPARγKO LyzCRE+. 

Fonte: Souza et al., 2017. 

Assim, propomos que os efeitos anti-inflamatórios deste 
ácido graxo monoinsaturado ω7 decorrem de modulação de genes do complexo inflamassoma, 
independentemente de PPARs. 

 

 

Nossos experimentos mostraram ainda que uma modulação positiva do fator 

anti-inflamatório IL1Ra, e a consequente redução de IL1β, no fígado de animais 

PPARα KO submetidos à HF -L tratados com ácido palmitoleico, e posteriormente, 

observamos semelhante efeito apenas em hepatócitos isolados, mas não no fígado 
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total, de animais WT submetidos à HF-T + POA. Tais efeitos sugerem que a 

modulação de IL1Ra pelo ácido palmitoleico ocorre principalmente no parênquima 

hepático, onde a IL1Ra estimula o processo de regeneração (SGROI et al., 2011). 

IL-1Ra é um membro da família IL-1, produzido pelos hepatócitos como uma 

proteína de fase aguda, exercendo efeito naturalmente anti-inflamatório por bloqueio 

competitivo do receptor de IL-1, e impedindo a ligação e transdução de sinal de IL1α 

e IL1β (BURGER et al., 2006; GABAY et al., 2001). IL1Ra foi descrita como fator de 

proteção para alterações hepáticas induzidas por isquemia e hepatite 

(GRAMANTIERI et al., 1999; SHINODA et al., 2006), e ainda, foi demonstrado que a 

falência hepática fulminante está relacionada a uma baixa relação de IL1Ra/IL1β 

(SEKIYAMA et al., 1994; SHINODA et al., 2007).  

Sendo assim, o aumento, promovido pelo tratamento com ácido palmitoléico, 

da expressão gênica e proteica de IL1Ra em ambos os grupos WT (HF-L e HF-T), e 

em PPARαKO submetidos à HF -L, pode ter sido imprescindível para a redução da 

inflamação e da lesão hepática (ALT e AST) promovida por este ácido graxo 

monoinsaturado. 

Além da modulação de citocinas e parâmetros inflamatórios, observamos que 

a dieta HF-T modulou o perfil de ácidos graxos no fígado. Comparados a animais 

submetidos à SD, observamos uma menor % de ácido palmitoleico e oleico no 

fígado de animais HF-T. De maneira oposta à HF-T, verificamos que o tratamento 

com ácido palmitoleico aumentou sua própria incorporação no fígado, enquanto 

reduziu a % de 18:1n-9, interessantemente a maior incorporação deste ácido graxo 

16:1n-7 no fígado foi maior apenas em animais WT e WTLyzCre-

Tem sido descrito que agonistas de LXRs, coativadores de PPARs, 

coordenam a expressão de diversas enzimas que coordenam a desaturação (SCD-

1, FADS1 Δ5 e FADS2 Δ6) e elongação de ácidos graxos (ELOVL) (VARIN et al., 

2015). Em concordância com estes dados, a ativação de LXR, por ativação de SCD-

1, modulou positivamente a síntese de ácidos graxos monoinsaturados, como o 

ácido palmitoleico, em macrófagos (MENEGAUT et al., 2017).  

, não sendo 

aumentada no fígado de animais com deficiência de PPARγ em células mielóides. 

O ácido palmitoleico é descrito como um inibidor de SCD-1, enzima chave 

para a sua produção, por um mecanismo de feedback negativo (CAO et al., 2008a; 

YANG et al., 2011). Embora a atividade de SCD-1 estimada tenha sido aumentada 

pela administração de ácido palmitoleico, em animais WT e WTLyzCre-,  
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provavelmente como consequência da maior incorporação deste ácido graxo no 

fígado dos animais tratados. De maneira oposta, e em concordância com os 

achados de Cao et al. (2008), verificamos previamente que administração de POA 

reduz a transcrição de SCD-1 (SOUZA et al., 2014), e no presente trabalho, ainda 

observamos, que a estimativa de lipogênese se mostrou reduzida pela HF-T e POA 

em animais WT, e pelo POA em WTLyzCre-

Tais dados controversos também indicam que assim como a atividade de 

SCD-1, a atividade estimada de FADS1, FADS2, ELOVL6 possivelmente não 

representam a expressão gênica e os valores reais de atividade destas enzimas, as 

quais possivelmente estão aumentadas em animais tratados com ácido palmitoleico, 

uma vez que células HUVEC incubadas com ácido palmitoleico (16:1n-7) 

apresentam uma maior % de seu produto de elongação, o ácido vacênico (18:1n-7) 

(SOUZA; 2016). E no presente trabalho observamos embora nos animais WT HF-T 

POA tenham sido observadas menores % de C16:0 e C18:1n-9, estes animais 

apresentam maiores % dos respectivos produtos de elongação C20:0 e C20:1n-9.  

. Como a atividade de SCD-1 é 

considerada um marcador da lipogênese, estes dados também estão em 

discordância com a maior atividade estimada de SCD-1.  

Assim, propomos que a ativação de PPARs (γ e α) pela administração do 

ácido palmitoleico, pode estar ativando LXR, o qual estimula atividade de elongases 

e desaturases, exceto SCD-1, inibida pelo próprio excesso de ácido palmitoleico 

proveniente do tratamento (Figura 42).  
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Figura 42 - Efeitos de LXR sobre a síntese de PUFAs e MUFAs. 

 

A síntese de PUFA é um processo de múltiplos passos que requer a ativação inicial ACSL3 e as 
ações sucessivas de FADS2, ELOVL5 e FADS1. A ativação da LXR resultou na indução coordenada 
de todas essas classes de enzimas. Interessantemente, os LXRs também controlam a síntese de 
MUFAs, como ácido palmitoleico, por ativação transcricional de SCD-1. 
Fonte: Adaptado de Varin et al., 2015 

 

Em conclusão, nossos dados indicam que o ácido palmitoleico promove 

efeitos benéficos contra intolerância à glicose e resistência à insulina hepática e 

periférica induzida por dieta rica em gordura, por mecanismos mediados por AMPK, 

FGF21, PPARα e PPARγ. E ainda, por mecanismo desconhecido, independente de 

PPARs, este ácido graxo 16:1n-7 é capaz de modular negativamente a inflamação 

no fígado induzida por dieta, principalmente por reduzir a polarização M1 de 

macrófagos (peritoneais e hepáticos).  

Estudos futuros são necessários, para a compreensão dos mecanismos 

moleculares da ação anti-inflamatória deste ácido graxo, o qual parece ter um 

importante efeito no controle de alterações hepáticas induzidas pela HF. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concluSão 
 
"É necessário ter fé na crença de que ao fazer o 
nosso melhor, devemos chegar mais perto do 
sucesso, e que esse sucesso acarreta em melhor 
presente e futuro para a humanidade... A fé neste 
mundo é perfeitamente possível sem fé em outro 
mundo". 

Rosalind Franklin (1920-1958) 
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6  CONCLUSÃO 
 

Embora não tenha modulado a obesidade e esteatose hepática induzida por 

dieta rica em gordura, o ácido palmitoleico promoveu um importante efeito no 

controle da resistência à insulina periférica e hepática, bem como modulou 

negativamente a inflamação no fígado. 

 

Assim, as conclusões desse trabalho foram:  

 

I. O ácido palmitoleico em camundongos alimentados com HF estimulou a 

absorção de glicose no fígado por ativação de AMPK e FGF-21, dependente 

de PPARα; 

II. Já a absorção de glicose e sensibilidade à insulina aumentada pelo ácido 

palmitoleico em tecidos periféricos, parece ser mediada por PPARα e PPARγ; 

III. A incubação com ácido palmitoleico em macrófagos in vitro reduziu a 

produção de citocinas e modulou a polarização para M1 de maneira 

independente de PPARα e PPARγ; 

IV. De maneira similar, o ácido palmitoleico reduziu a inflamação no fígado de 

animais submetidos à dieta rica em gordura, principalmente por reduzir a 

polarização para M1 de macrófagos residentes no fígado, efeito independente 

de PPARα e PPARγ.  

V. A suplementação com este ácido graxo 16:1n-7 foi efetiva para aumentar sua 

concentração no fígado, porém, também modulou a produção de PUFAs anti-

inflamatórios ω3, um possível mecanismo de modulação da inflamação por 

este ácido graxo, o qual também estimulou a produção de IL1Ra e inibiu IL1β, 

apenas em hepatócitos, independentemente de PPARα e PPARγ. 

 

Como esses efeitos do ácido palmitoleico são essenciais para controlar a resistência 

à insulina e inflamação no fígado, indicam um importante papel deste ácido 

monoinsaturado 16:1n-7 como um tratamento não-farmacológico para diabetes e 

disfunções hepáticas que elevem a inflamação local. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rEfErêncIaS 
 
"Não pense em você, pense nos outros. Pense no 
futuro que o aguarda, pense no que pode fazer e 
não tenha medo de nada". 

Rita Levi-Montalcini (1909-2011) 
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