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RESUMO 

 

GEWEHR, M.C.F. Camundongos knockout para a thimet oligopeptidase alteram a 

composição de peptídeos intracelulares no tecido adiposo, melhorando a obesidade e 

doenças associadas à obesidade [tese (Doutorado em Farmacologia)]. Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A obesidade representa um grande problema de saúde pública visto sua elevada 

prevalência e aumento do risco para o desenvolvimento de outras doenças como 

cardiopatias, diabetes mellitus, e diversos cânceres. O aumento constante da população 

obesa e com sobrepeso cria necessidades de inovação terapêutica, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. No presente trabalho, camundongos 

C57BL6 knockout para a thimet oligopeptidase (THOP1
-/-

) mostraram resistência a 

obesidade e doenças associadas. Os camundongos THOP1
-/-

 alimentados com uma dieta 

hiperlipídica (DH) ganharam apenas 25% (as fêmeas ganharam 60%) do peso ganho 

pelos camundongos controles selvagens (WT) no mesmo período de 24 semanas. 

Distintivamente dos camundongos WT, os animais THOP1
-/-

 alimentados com DH não 

exibiram alteração da glicemia e não desenvolveram resistência à insulina. Além disso, 

os camundongos THOP1
-/- 

apresentaram níveis regulares de colesterol no sangue, 

redução de gordura nos tecidos adiposo e hepático, aumento da lipólise após estímulo 

adrenérgico no tecido adiposo, e maior resistência em testes de corrida de alta 

intensidade em esteira. Os camundongos THOP1
-/-

,
 
comparados aos WT, apresentaram 

alterações na expressão de genes e microRNAs específicos relacionados à obesidade e 

nos níveis relativos de peptídeos intracelulares no tecido adiposo inguinal quando 

comparados com os animais WT. Alguns desses peptídeos foram sintetizados e 

apresentaram capacidade de regular a expressão de genes e microRNAs associados à 

obesidade em adipócitos 3T3L1. Em conjunto, os resultados deste trabalho sugerem que 

os peptídeos intracelulares são importantes moduladores de parâmetros relacionados a 

obesidade. Além disso, indicam uma conexão da degradação proteassomal de proteínas 

à expressão gênica. Logo, a THOP1 e os peptídeos intracelulares podem representar 

novos alvos terapêuticos para o controle da obesidade e doenças associadas. 

 

Palavras-chave: Thimet oligopeptidase. Peptídeos intracelulares. Obesidade. Expressão 

gênica. MicroRNA. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

GEWEHR, M.C.F. Knockout Thimet Oligopeptidase mice to alter the composition of 

intracellular peptides in adipose tissue, improving obesity and obesity-associated 

diseases [thesis (Pharmacology)]. Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Obesity is a major public health problem because of its prevalence and increased risk of 

developing other diseases such as cardiovascular disease, diabetes mellitus and various 

cancers. The constant increase in the obese and overweight population creates the need 

for therapeutic innovation, to improve the quality of life of thse people. In this study, 

mice C57BL6 knockout for oligopeptidase thimet (THOP1
-/-

) showed resistance to 

obesity and associated diseases. THOP1
-/- 

mice fed a high fat diet (HD) gained only 

25% (females gained 60%) of the weight gained by wild-type control mice (WT) in the 

same 24-week period. Distinct from WT mice, THOP1
-/- 

animals fed DH did not exhibit 

glucose alteration and did not develop insulin resistance. Also, THOP1
-/-

 mice had 

regular blood cholesterol levels, reduced fat in liver and adipose tissues, increased 

lipolysis after adrenergic stimulation in adipose tissue, and increased endurance in high-

intensity treadmill running tests. THOP1
-/- 

mice, compared to WT mice, showed 

changes in the expression of obesity-specific genes and microRNAs and the relative 

levels of intracellular peptides in inguinal adipose tissue when compared to WT 

animals. Some of these peptides were synthesized and were able to regulate the 

expression of obesity-associated genes and microRNAs in 3T3L1 adipocytes. Taken 

together, the results of this work suggest that intracellular peptides are important 

modulators of obesity related parameters. Besides, they indicate a connection of 

proteasome protein degradation to gene expression. Thus, THOP1 and intracellular 

peptides may represent new therapeutic targets for the control of obesity and associated 

diseases. 

 

Keywords: Thimet oligopeptidase. Intracellular peptides. Obesity. Gene expression. 

MicroRNA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As proteínas são extremamente importantes para a organização, estrutura e 

sobrevivência dos organismos vivos. Agem através de interações com outras moléculas, 

sendo essas fundamentais nos processos fisiológicos complexos, como por exemplo, o 

transporte de oxigênio, a função imune, a contração muscular e controle do processos 

bioquímicos (1). Por volta de 1940, as proteínas eram consideradas estáveis, quando 

David Rittenberg e Rudolph Schoenheimer demonstraram que seu equilíbrio dinâmico é 

regulado por síntese e degradação (definido como proteostase), sendo absolutamente 

essencial à vida (2). Desde então, os estudos relacionados à síntese e degradação de 

proteínas se tornaram foco de estudo das ciências biológicas.  

A degradação seletiva da maior parte das proteínas intracelulares de eucariontes de 

“vida curta” é efetuada pelo sistema ubiquitina-proteassoma, também denominada via 

de degradação extralisossomal (3). Nesses seres, cerca de 30 a 90% das proteínas 

recém-sintetizadas são degradadas pelo proteassoma (4). Proteínas destinadas à 

degradação por esse sistema são marcadas covalentemente com cadeias de ubiquitina, 

uma pequena proteína altamente conservada, ou por sinais adicionais de ubiquitinas 

“não canônicas” (5). Na sequência, as proteínas são degradadas efetivamente pelo 

proteassoma, um mega complexo proteolítico de 1,2 MDa (6). Este processo é de 

extrema importância no controle de inúmeros processos celulares, incluindo a 

progressão do ciclo celular,  transdução de sinal, regulação da transcrição, endocitose, 

resposta imune, desenvolvimento, e morte celular programada (3). Além disso, 

anormalidades nos processos mediados pelo sistema ubiquitina proteassoma culminam 

em condições patológicas (7).  

Desde a descoberta do sistema ubiquitina-proteassoma, reconheceu-se que os 

peptídeos existiriam transitoriamente dentro de células, pois o proteassoma gera 

fragmentos peptídicos contendo entre 2-21 aminoácidos (na média contendo 10-12 

aminoácidos) (8). Alguns desses peptídeos produzidos pelo proteassoma são 

transportados para o interior do retículo endoplasmático, onde se associam ao complexo 

principal de histocompatibilidade de classe I (MHC-I) para serem apresentados na 

superfície celular como antígenos para células CD8
+
 (9). Outros peptídeos, que não 

participam do processo de apresentação de antígenos, podem seguir na via de 

degradação, sofrendo ação das aminopeptidases  em segundos, e os aminoácidos são 

utilizados na síntese de novo de proteínas (9,10). Entretanto, um grupo de peptídeos 
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escapa da degradação enzimática posterior e permanece dentro das células. Esses 

peptídeos que escapam da degradação proteolítica pós-proteassoma são denominados de 

peptídeos intracelulares, e são funcionais no meio intracelular regulando, por exemplo, 

interações proteína-proteína (11,12). Além disso, alguns desses peptídeos intracelulares 

podem ser secretados e atuar em receptores de membrana acoplados a proteínas G 

(GPCRs) (13).  

 

1.1 Vias de degradação de proteínas 

 

Corroborando a hipótese original de que o proteassoma é importante para a 

geração dos peptídeos intracelulares (13), sua inibição causa modulação substancial nos 

níveis de diversos peptídeos intracelulares em diferentes células. Por exemplo, o 

tratamento de célula embrionária de rim humano 293 (HEK293) com epoxomicina, um 

inibidor irreversível do proteassoma, causa uma diminuição marcante nos níveis da 

maioria dos peptídeos intracelulares (14). Por outro lado, o tratamento com bortezomib, 

um inibidor reversível do proteassoma usado na clínica médica, causa aumento nos 

níveis de grande parte dos peptídeos intracelulares de células HEK293 e SH-SY5Y de 

neuroblastoma humano (15). Além desses trabalhos, um estudo posterior testou uma 

variedade de inibidores do proteassoma, incluindo carfilzomib, MG132, MG262, 

MLN2238, AM114, e clasto-lactacistina-β-lactona. Como resultado, o MG262 causou 

uma elevação substancial nos níveis de peptídeos intracelulares comparáveis aos efeitos 

do bortezomib, e o carfilzomib e MLN2238 aumentaram os níveis de alguns peptídeos 

intracelulares (16). Esses dados mostram grande relação entre o proteassoma e a 

homeostase dos peptídeos intracelulares. No entanto, a relação desses eventos com os 

efeitos clínicos dos inibidores do proteassoma ainda precisam ser investigadas.  

Agindo após o proteassoma, algumas peptidases intracelulares pouco participam 

da modulação do metabolismo dos peptídeos intracelulares. Como exemplo, inibidores 

das peptidases tripeptidil-peptidase 2 (butabindide) e leucil-aminopeptidases (bestatin) 

não alteram substancialmente os níveis peptídicos (16). Entretanto, de forma mais 

pontual, as oligopeptidases thimet oligopeptidase (THOP1) e neurolisina (Nln) 

participam no metabolismo tanto de síntese como de degradação de peptídeos 

intracelulares (17–20).   

A participação da Nln no metabolismo de peptídeos intracelulares já foi 

demonstrada em camundongos C57BL6 knockout para a Nln (Nln
-/-

) (19,21). A deleção 
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do gene da Nln não resultou em morte embrionária e não alterou a distribuição 

Mendeliana da prole. Além disso, os animais Nln
-/-

 não são visualmente distinguíveis 

dos animais selvagens (WT), apresentando aparência fenotípica normal e nenhum 

problema relacionado com a fertilidade. Com relação a parâmetros metabólicos, animais 

Nln
-/-

 apresentam discreta diminuição no peso corporal, sem diferença na composição 

corporal, são mais tolerantes à glicose, mais sensíveis à insulina e produzem mais 

glicose no fígado utilizando o piruvato como precursor (via gliconeogênese). Além 

disso, animais Nln
-/-

 correm menor distância quando comparados aos animais WT em 

um teste de corrida de baixa intensidade até a exaustão, sugerindo relação entre a Nln 

com a capacidade de metabolismo oxidativo e resistência ao exercício físico. Ademais, 

a expressão de vários genes relacionados ao controle metabólico estão alteradas nos 

animais Nln
-/-

, além do conteúdo de alguns peptídeos intracelulares (19,21).  

Análise semi-quantitativa, utilizando marcadores isotópicos, do peptidoma no 

tecido cerebral de camundongos C57BL6 e Nln
-/-

, demonstrou que a Nln é uma enzima 

chave no metabolismo de poucos peptídeos intracelulares e neuropeptídios (21). Em 

conjunto, os dados apresentados sugerem que a Nln participe da metabolização de 

peptídeos intracelulares específicos. Estes peptídeos, por sua vez, podem funcionar 

como sinalizadores intracelulares que modulam a expressão gênica e, 

consequentemente, proteica e fenotípica dos animais Nln
-/-

 (19). Esses dados indicam, 

pela primeira vez, que a oligopeptidase Nln consite em uma enzima chave no 

metabolismo energético e que pode vir a ser um novo alvo terapêutico na síndrome 

metabólica, melhorando a captação de glicose e a sensibilidade à insulina (19). 

Assim como a Nln, a THOP1 é uma zinco-metalopeptidase com um sítio 

catalítico localizado no fundo de um canal estreito que metaboliza vários peptídeos 

bioativos e degrada peptídeos liberados pelo proteassoma. Considerando a semelhança 

estrutural entre as enzimas Nln e THOP1 (22), camundongos C57BL6 knockout para 

THOP1 (THOP1
-/-

) foram gerados com o objetivo de investigar as  diferenças 

fenotípoicas desses animais. 

 

1.2 Oligopeptidase THOP1 

 

A oligopeptidase THOP1 (EC3.4.24.15; EP24.15) localiza-se no citoplasma e no 

núcleo das células de mamíferos (23,24) e, quando secretada, apresenta-se associada à 

membrana plasmática celular (23–26). O tamanho ideal de seus substratos são peptídeos 
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de 10 a 12 aminoácidos, pois, apresenta arquitetura estrutural com o sítio catalítico 

localizado no fundo de um canal estreito em forma de ferradura (22), o que fisicamente 

limita o tamanho dos substratos que conseguem acessar o sítio catalítico. 

Estudos têm sido realizados para investigar as funções da THOP1 e algunas 

desmonstraram que essa enzima possui um papel neuroprotetor na doença de Alzheimer 

(25) e na retinopatia diabética precoce (26). Além disso, está associada ao metabolismo 

de vários neuropeptídeos (27–32) e à apresentação de antígenos pelo MHC-I (33–36). 

Recentemente, essa participação da THOP1 na apresentação de antígenos ligados a 

MHC-I foi corroborada pelo uso de camundongos THOP1
-/-

. Esses animais 

apresentaram escores clínicos baixos em um modelo de encefalomielite autoimune para 

esclerose múltipla em comparação com camundongos WT (37). Além disso, 

demonstrou-se que a THOP1 desempenha papel na sepse, no metabolismo periférico da 

bradicinina relacionado à dor, e a comportamentos animais como depressão, atenção e 

retenção de memória (37).  

Nos seres humanos, a localização citogenética da THOP1 está no cromossomo 

19p13.3, coordenadas (GRCh38): 19: 2.785.459-2.813.603. Em estudos de 

associação ampla do genoma (GWAS) referentes a obesidade, a THOP1 não foi alvo de 

profunda investigação (38). No entanto, já foi identificada nesses estudos como um 

novo marcador genético do metabolismo do colesterol e lipoproteínas, com implicações 

na hiperlipidemia e no aumento do risco de desenvolvimento de doença cardíaca 

coronariana (23,39). 

A superexpressão da THOP1 em células HEK293 causa modulação dos níveis 

de peptideos intracelulares (17). Nessas células, observou-se redução em mais de 70% 

(proporções médias menores do que 0,3 vezes dos controles) do conteúdo de 5 

peptídeos intracelulares, e redução entre 30-69% (razões médias de 0,3-0,69) de outros 

12 peptídeos, os quais representam possíveis substratos da THOP1 in vivo. Nessas 

mesmas condições, 3 peptídeos mostraram-se aumentados (razões médias superiores a 

1,3) pela superexpressão da THOP1, representando possíveis produtos da enzima in 

vivo. A concentração do restante dos peptídeos permaneceu inalterada, sugerindo que 

esses não são substratos ou produtos da THOP1 (17).  

Estudos posteriores, utilizando a inibição da THOP1 por siRNA, confirmaram a 

participação dessa enzima no metabolismo de peptídeos intracelulares em células 

HEK293 (40). Nessas análises, cerca de 110 peptídeos foram identificados, dentre os 

quais 20 mostraram-se em quantidade aumentada nas amostras experimentais, e podem 
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representar substratos da THOP1, 6 peptídeos diminuíram e podem representar produtos 

da THOP1, e 87 peptídeos foram consideradas inalterados e não são nem substratos 

nem produtos de THOP1 (40). Portanto, a THOP1 é uma enzima capaz de gerar ou 

degradar apenas um grupo particular de peptídeos intracelulares. 

 

 

Figura 1- Modelo estrutural da THOP1. A) Visão geral da estrutura da THOP1, na qual as alfa-hélices 

e fitas beta estão numeradas, e a região do sítio ativo com o zinco mostrado como uma esfera 

(próximo a alfa-hélice 16). B) Representação da superfície molecular da THOP1 seccionada 

para mostrar como deve ocorrer a ligação de peptídeos à enzima. Imagem adaptada de (22). 

 

1.3 Peptídeos intracelulares 

 

A presença de peptídeos intracelulares nas células foi sugerida pela primeira vez 

no início dos anos 50 (41,42), embora nessa época nenhuma função foi atribuída para 

esses peptídeos. No entanto, com o desenvolvimento da espectrometria de massas para 

moléculas biológicas maiores por John Fenn e colegas em 1989 (43), o sequenciamento 

em larga escala de proteínas e peptídeos tornou-se possível pela consagrada técnica de 

spectrometria de massas de aerosol de elétrons (electron spray mass spectrometry; 

ESMS). Nosso laboratório em colaboração com os professores Fábio Cesar Gozzo e 

Marcos Eberlin (IQ/UNICAMP), foi o pioneiro em usar a ESMS para o sequenciamento 

de novo de peptídeos intracelulares (30,44) (Patente: PI 0301511-4 A2). 

Um ensaio de captura de substratos utilizando uma forma cataliticamente inativa 

de THOP1 permitiu a identificação de vários novos substratos de peptídeos endógenos 

dessa enzima (44). No cérebro de ratos, foi identificado um pequeno grupo de 15 

peptídeos como substratos naturais das oligopeptidases THOP1 e Nln (44). Esses foram 

originalmente os peptídeos designados como peptídeos intracelulares, para diferenciá-
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los dos antígenos ligados ao MHC-I, neuropeptídeos ou criptídeos (29), e por 

apresentarem como particularidade o fato de as proteínas precursoras serem citosólicas, 

nucleares ou mitocondriais em sua maioria (30,44).  

Um dos primeiros mecanismos de ação propostos para os peptídeos 

intracelulares endógenos foi de modular as interações do tipo proteína-proteína, 

principalmente no espaço intracelular onde são gerados (11). No entanto, peptídeos 

intracelulares como hemopressina, VD-hemopressina, RVD-hemopressina e Pep19 

mostraram agir em receptores de membrana celular, onde são agonistas ou agonistas 

inversos de receptores canabinóides do tipo 1 (CB1) (45–49). Foi demonstrado também 

que o Pep19 melhora os parâmetros metabólicos em ratos Wistar em modelo de 

obesidade induzida por sacarose (46). Portanto, peptídeos intracelulares têm funções 

biológicas e farmacológicas no interior das células, mas também podem agir em 

receptores da membrana plasmática após serem secretados (15,50).  

Mais recentemente, mostrou-se que os peptídeos intracelulares são gerados por 

proteassomas (14,16,51,52) e estão presentes como uma grande diversidade de 

sequências de aminoácidos em várias espécies, incluindo plantas (53), peixes (54), 

levedura (55), linhagens de células humanas (20) e tecidos humanos (56,57).  

Quatro peptídeos intracelulares isolados, através do ensaio de captura de 

substratos com THOP1 inativa, foram reintroduzidos em células ovarianas de hamster 

chinês (CHO-S) usando um peptídeo de penetração celular (cpp). Esses peptídeos têm 

efeitos sinérgicos com a angiotensina II e com o isoproterenol, potencializando suas 

vias de transdução de sinal nessas células. Por si só, a superexpressão de THOP1 nas 

células CHO-S e HEK293 reduz a transdução de sinal da angiotensina II e do 

isoproterenol (13). Além disso, a inibição da THOP1 por siRNA altera o perfil peptídico 

intracelular e potencializa a transdução de sinal beta-adrenérgico nas células HEK293, o 

que sugere, que os peptídeos intracelulares exercem importante papel como 

moduladores da transdução da sinalização celular (18).  

Dentro de células cancerígenas, peptídeos intracelulares induzem apoptose 

(58,59), afetam a resposta imune pela indução da  expressão da subunidade beta5 do 

proteassoma (60) e protegem as células N2A neuronais da morte celular induzida (57). 

Nas células humanas de câncer de mama MDA-MB-231, o peptídeo indutor de morte 

celular, pep5, causa acentuada perturbação na integridade das fibras de estresse (59). A 

ressonância plasmática da superfície celular mostrou que peptídeos intracelulares 

distintos podem inibir ou melhorar as interações proteína-proteína, dependendo do 
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peptídeo e dos pares de proteínas analisados (54). A cromatografia de afinidade 

identificou várias proteínas que se ligam especificamente a peptídeos intracelulares, 

corroborando seu possível significado biológico na modulação das interações proteína-

proteína (11,13,59,61).  

Além disso, peptídeos intracelulares específicos foram identificados e 

mostraram-se relativamente aumentados no tecido adiposo epididimal de ratos Wistar 

alimentados com uma dieta hipercalórica, em comparação com ratos alimentados com 

uma dieta controle. Pelo menos três desses peptídeos intracelulares foram 

reintroduzidos em células diferenciadas 3T3L1 e aumentaram a captação de glicose 

estimulada por insulina tanto em células responsivas quanto em células com resistência 

à insulina induzida por palmitato (62). 

 

1.4 Balanço enérgético e peptídeos neurais e periféricos 

 

As necessidades energéticas individuais variam de acordo com vários fatores 

como idade, sexo, dimensão (massa corporal, estatura e superfície corporal) e 

composição corporal dos indivíduos (63). Por exemplo, em média, homens e mulheres 

atingirão, respectivamente, um balanço energético de 2.400 e 2.200 calorias por dia, 

atendendo às necessidades de energia das pessoas mais jovens (<15 anos de idade) de 

2.000 calorias em média (64). Em relação à idade é observado uma correlação negativa 

com o balaço energético (65). Um dos fatores que pode estar envolvido é o reflexo das 

alterações na composição corporal que ocorre com o envelhecimento, como a 

diminuição da massa muscular e o aumento da massa de gordura (66).  

A manutenção do peso corporal depende do balanço energético, definido como a 

relação entre calorias consumidas e calorias gastas em um dado período. Sob condições 

normais, as calorias consumidas são utilizadas para manter a taxa metabólica basal, a 

termogênese e as funções orgânicas (67). As calorias excedentes serão armazenadas em 

forma de gordura no tecido adiposo (68). 

Apesar de estarmos sujeitos a variações diárias no consumo de comida e 

atividade física, o nosso organismo é capaz de regular precisamente o apetite e o gasto 

de energia, no intuito de manter o peso corpóreo constante por um longo período. Os 

mecanismos de regulação desses fatores têm sido estudados, focados principalmente nas 

funções hipotalâmicas, regulando o aspecto metabólico da alimentação (69). 
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O hipotálamo é a região do cérebro responsável por regular a homeostase 

energética e sofre influência de neuropeptídeos hipotalâmicos e hormônios peptídicos 

periféricos que irão promover ações orexígenas (que estão relacionados ao aumento do 

consumo de comida), ou anorexígenas (que estão relacionados à diminuição de comida) 

e contribuir  para o equilíbrio do peso corporal (70).  

Um exemplo de neuropeptídeo orexigênico é o neuropeptídeo Y (NPY), o qual é 

produzido em vários núcleos hipotalâmicos, sendo a população neuronal no núcleo 

arqueado hipotalâmico (ARC) a mais bem caracterizada. É expresso nas mesmas células 

que expressam a proteína relacionada ao gene Agouti (AgRP), sendo ambos 

considerados transmissores do centro de integração nutricional (71–73), e podem ser 

ativados pela grelina (74) ou inibidos pela insulina e leptina (74,75). Quando em jejum, 

a expressão de NPY no hipotálamo é aumentada, sendo uma administração central de 

NPY capaz de aumentar a ingestão de alimentos por ação nos receptores Y1 e Y5 (71).  

Outro hormônio peptídico com ação orexígena é a grelina. No entanto, ela é 

sintetizada perifericamente, sendo secretada principalmente pelas células endócrinas das 

glândulas oxínticas do fundo gástrico, e corpo do estômago, e mucosa do duodeno e 

jejuno (76). É regulada pela alimentação, ou seja, quando a disponibilidade de 

nutrientes é baixa, os níveis de grelina aumentam e, após o consumo de uma refeição, os 

níveis de grelina são reduzidos (77,78). O efeito da grelina em aumentar a ingestão de 

alimentos é mediado pelo receptor secretagogo do hormônio do crescimento (GHSR). O 

GHSR é altamente expresso nas populações de neurônios AgRP e NPY do ARC e os 

neurônios do núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH) que também expressam a 

proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e ácidos graxo sintase (79,80). A grelina 

também desempenha um papel no metabolismo da gordura e na homeostase da glicose, 

estando envolvida na regulação de hormônios metabólicos (81,82). Níveis reduzidos de 

grelina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) estão associados ao aumento 

da adiposidade abdominal e resistência à insulina (83). 

Para os hormônios periféricos com ação anorexígena temos a leptina como 

exemplo, sendo essa produzida predominantemente pelo tecido adiposo e na corrente 

sanguínea circula proporcionalmente à massa de gordura corporal (84). A leptina 

transmite informações sobre as reservas de energia do corpo para os centros que 

regulam a homeostase energética (85,86). O aumento do depósito adiposo associado ao 

balanço energético positivo leva a uma maior produção de leptina e, consequentemente, 

desencadeia uma resposta para reduzir a alimentação e promover o gasto de energia 
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(87,88). Por outro lado, uma queda nos níveis circulantes, associada ao balanço 

energético negativo (como durante restrição calórica e/ou exercício excessivo), 

desencadeia uma forte motivação para comer e conservar energia (89,90). 

Adicionalmente, o peptídeo semelhante à glucagon 1 (GLP-1) é um hormônio 

peptídico sintetizado e secretado no intestino a partir de células L enteroendócrinas (91). 

Sua secreção é estimulada pela refeição, pela presença de nutrientes no lúmen do 

intestino e mecanismos neurais e/ou endócrinos. O oposto é observado no estado de 

jejum, em que as concentrações de GLP-1 são muito baixas (92–94). Ao reduzir o 

esvaziamento gástrico, o GLP-1 aumenta a sensação de saciedade, havendo uma 

redução na ingestão de alimentos e diminuição da secreção pós-prandial de glucagon, 

níveis de glicose no plasma e peso corporal.  O GLP-1 também é um potente 

estimulante da secreção de insulina dependente de glicose (91,93) e os seus efeitos 

fisiológicos foram explorados para o desenvolvimento de tratamentos para reduzir a 

hiperglicemia e reduzir o excesso de peso (95). 

Outro peptídeo que promove saciedade é a colecistocinina (CCK), a qual é 

secretada pelo duodeno em resposta à ingestaõ de alimentos e irá atuar localmente nos 

receptores CKKA no trato gastrointestinal para estimular os aferentes vagais e pode 

também agir nos receptores CKKB no cérebro, funcionando como fator de saciedade 

(70). Outro grupo que exerce ação semelhante é o peptídeo YY 3-36 (PYY 3-36) que é 

expresso no trato gastrointestinal pelas células L enteroendócrinas, que se localizam no 

íleo terminal, cólon e reto. Sua ação é via receptores Y2 que modula a atividade 

neuronal do ARC, reduzindo a ingestão de alimentos (96,97). Além desses, o 

polipeptídeo pancreático (PP) também possui efeitos anorexígenos. É produzido pelas 

células F das ilhotas pancreáticas por um estímulo colinérgico vagal após uma refeição 

(98,99), sendo a ingestão de lipídios, o principal estímulo para sua liberação. O PP pode 

atuar na redução da ingestão de alimentos, influenciar o equilíbrio energético e a 

composição corporal, desempenhando um papel importante na regulação da homeostase 

energética (98,100). 

 

1.5 Obesidade e Diabetes mellitus 

 

Quando ocorre um desequilíbrio multifatorial dos mecanismos homeostáticos 

que controlam o balanço energético, no qual a aquisição de calorias excede o gasto de 

energia desenvolve-se a obesidade (70), que consiste em uma doença crônica definida 
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pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde. As 

principais causas da obesidade incluem a suscetibilidade genética, deficiências na 

síntese e ação de leptina ou outros sinais provenientes dos hormônios gastrointestinais, 

defeitos nos sistemas neurais hipotalâmicos, defeitos nos sitemas que controlam os 

gatos de energia e diminuição dos gastos de energia metabólica e da termogênese. 

Outros fatores contribuem também para o desevolvimenteo dessa doença, como sociais, 

finaceiros, culturais, além sedentarismo e da dieta (70). 

Atualmente, há um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados 

(101,102), geralmente ricos em gorduras hidrogenadas e carboidratos simples (103,104) 

e baixos teores de carboidratos complexos, bem como um declínio do gasto de energia 

associado à falta de atividade física regular devido ao estilo de vida da população cada 

vez mais sedentário. O excesso de energia ingerida e não gasta se acumula na forma de 

gordura corporal, especialmente nos tecidos adiposos e no fígado (105). Esse 

desequilíbrio energético positivo representa uma das principais razões pelas quais as 

pessoas estão com sobrepeso e obesidade (106).  

A classificação do peso de um indivíduo pode ser feita pelo índice de massa 

corporal (IMC). Embora não seja o índice mais exato, sendo um dos motivos o de não 

distinguir a gordura da massa magra, em geral correlaciona-se bem com outras medidas 

da gordura corporal e é amplamente empregado em estudos para a classificação da 

obesidade (70). Esse índice é calculado através da divisão do peso (em Kg) pela altura 

(em metros) ao quadrado. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica pessoas 

com um IMC entre 18 e 24,9 kg/m
2
 como eutróficas. Quando a IMC varia entre 25 e 

29,9 kg/m
2
 os indívúduos entram no grupo com sobrepeso, um IMC maior ou igual a 30 

kg/m
2
 os adultos são considerados com obesidade grau I, entre 35 e 39,9 kg/m

2
 com 

obesidade grau II e acima de 40 com obesidade grau III  (107).  

Desde 1975, o número de indivíduos com obesidade triplicou, sendo considerada 

um dos principais e mais sérios problemas de saúde pública mundial. De acordo com 

dados da OMS apresentados em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos, com 18 anos ou 

mais, apresentavam excesso de peso, sendo que, destes, mais de 650 milhões eram 

obesos (105,108). No Brasil, a obesidade vem crescendo gradualmente e alguns 

levantamentos apontam que mais de 50% da população encontra-se acima do peso, ou 

seja, na faixa de sobrepeso e obesidade. No último levantamento oficial realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil, entre 2008/2009, já era 

percebido o movimento crescente da obesidade: a região Sul possuía o maior índice de 
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excesso de peso em adultos (56.08%), seguida pela região Sudeste (50,45%), região 

Centro Oeste (48,3%), região Norte (48,3%) e por fim, a região Nordeste (44,45%) 

(109). Em 2018, a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde apontou que a 

prevalência da obesidade no Brasil continua crescendo: o número de obesos aumentou 

em 67,8% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018 

(110). 

Os principais problemas e consequências relacionados à obesidade referem-se ao 

aumento do risco para o desenvolvimento de doenças que diminuem a expectativa e a 

qualidade de vida da população acometida, como doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus, hipertensão e alguns tipos de câncer incluindodo endométrio, mama, ovário, 

próstata, fígado, vesícula biliar, rim e cólon (105).    

Um dos principais problemas associados à obesidade consiste na redução da 

capacidade do corpo em utilizar a insulina, este que é o principal hormônio regulador do 

metabolismo intermediário, sendo seu efeito agudo mais evidente a redução dos níveis 

de glicose no sangue (70). A insulina é secretada pelas células β das ilhotas de 

Langerhans do pâncreas em resposta ao aumento circulante de glicose e aminoácidos 

das refeições (111). A insulina é capaz de regular o metabolismo da glicose através da 

redução da produção hepática de glicos, inibindo a  glicogenólise e gliconeogênese 

(112). A absorção da glicose nos tecidos, como o músculo estriado e tecido adiposo, 

ocorre através da proteína transportadora de glicose 4 (GLUT 4) (113). A ligação da 

insulina ao seu receptor induz a translocação do GLUT 4 para a membrana plasmática, 

envolvendo um aumento da exocitose de vesículas contendo este transportador e 

consequentemente aumumento na absorção de glicose nos tecidos alvos (113). Ao final 

do estímulo de insulina, o GLUT 4 é rapidamente internalizado por endocitose 

dependente de clatrina, e redirecionado a comportimentos intracelulares de 

armazenamento (113,114). 

A deficiência na produção de insulina ou na sua ação, provoca um conjunto de 

alterações metabólicas caracterizado por uma hiperglicemia crônica chamado diabetes 

mellitus (DM) (70,115).  

A classificação proposta pela OMS compreende 4 classes, sendo as mais comuns 

o DM tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2). O DM1 é caracterizada pelo processo de destruição 

das células β, geralmente causada por processo autoimune (tipo 1 autoimune ou tipo 

1A), que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina e em geral, acomete 
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principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso. (115). No DM2 um estado 

de resistência à ação da insulina, caracterizado por defeitos na ação e secreção, o qual é 

menos intenso do que o observado no DM1. O DM2 e resitência a insulina estão 

associados ao sobrepeso, obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, 

manisfestando-se geralmente em adultos com longa história de excesso de peso, e 

naqueles com história familiar dessa doença. No entanto, com a epidemia de obesidade 

atingindo crianças, observa-se um aumento na incidência dessa classe de diabetes em 

jovens, até mesmo em crianças e adolescentes (115). O diagnóstico do DM2 baseia-se 

na detecção da hiperglicemia, e dentre os exames mais utilizados está a dosagem da 

glicemia de jejum no plasma. O valor normal para esse teste é de 99 mg/dL, sendo 

considerado alterado quando o resultado está entre 100 mg/dL e 125 mg/dL, na qual os 

pacientes apresentam probabilidade de ter diabetes, e valores superiores a 126 mg/dL, 

quando os pacientes são diagnosticados com DM2 (116). 

Pessoas que combinam dieta hipocalórica e aumento da atividade física 

conseguem controlar a obesidade e a glicemia (117), no entanto, são muitos os pacientes 

que não conseguem obter resultados satisfatórios adotando essas medidas. Nos casos em 

que dieta hipocalórica e aumento da atividade física são ineficazes terapias 

farmacológicas são necessárias (109). A terapêutica atual para reduzir e tratar o ganho 

de peso corporal inclui sibutramina, que age através da inibição da captura de serotonina 

e norepinefrina nos sítos hipotalâmicos que regulam a ingestão de alimentos. A 

fluoxetina, um atidepressivo que atua fazendo uma inibição seletiva captura de 

serotonina e provoca perda do apetite. O orlistat, que reduz a absorção de gordura 

intestinal por inibição de lipases pancreáticas (118). Recomenda-se que a prática regular 

de atividade física esteja associada ao tratamento farmacológico para o controle do 

sobrepeso e da obesidade (119). 

Existe, porém, uma necessidade de novos tratamentos para a obesidade. Os 

agentes antidiabéticos mais seguros e eficazes. Novas formas de tratamento em estudo 

para os casos de obesidade incluem os hormônios peptídicos e seus receptores  

(120,121).  

O uso de peptídeos para o tratamento do DM2 e obesidade evoluiu ao longo dos 

anos, buscando desencadear efeitos bioquímicos específicos em células-alvo 

específicas. Esses, possuem vantagens significativas sobre muitos medicamentos 

potenciais de pequenas moléculas que são xenobióticos, e podem levar a efeitos não 

específicos e gerar toxicidade (122). O foco principal de novas terapias são os 
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hormônios peptídicos, incluindo GLP-1, o polipeptídeo insulinotrópico dependente de 

glicose (GIP), a CCK e o PYY (120). Para o tratamento do DM2, os miméticos de GLP-

1 e os inibidores de degradação de GLP-1 (inibidores da dipeptidil peptidase-4; DPP4) 

são usados, sendo o primeiro também utilizado para o tratamento da obesidade (121).  

As terapêuticas anti-obesidade atualmente disponíveis são apenas modestamente 

eficazes e acompanham efeitos adversos significativos. Desse modo, a descoberta de 

novos compostos que possam ser utilizados no controle da obesidade e no DM2 são de 

extrema importância para a saúde da população. 

 

1.6 Peptídeos intracelulares na obesidade e síndome metabólica 

 

Estudos in vitro e in vivo realizados recentemente sugerem que a deficiência na 

síntese e na sinalização dos peptídeos acarreta desordens metabólicas, como resistência 

à insulina e obesidade (123–126). Um exemplo consite no trabalho com animais 

knockout para a carboxipeptidase E (fat/fat mice) que apresentam um fenótipo de 

obesidade (127,128). Camundongos knockout para DPP4 são resistentes a acumular 

adiposidade e a desenvolver obesidade induzida por dieta rica em gordura, além dissode 

serem são mais sensíveis à insulina (125). Dessa maneira, esses dados sugerem que 

peptidases podem desempenhar importantes funções em desordens metabólicas (126).  

Camundongos contendo 1, 2 ou 3 cópias do gene da enzima de conversão da 

angiotensina (ECA) foram usados para avaliar o papel quantitativo do locus da ECA na 

obesidade. Os camundongos contendo três cópias da ECA e alimentados com uma dieta 

rica em gordura, apresentaram menor peso corporal e do tecido adiposo peri-epididimal 

do que os camundongos contendo 1 ou 2 cópias da ECA. Na dieta regular, os 

camundongos contendo 3 cópias do gene da ECA tiveram que comer mais para manter 

o mesmo peso corporal. Em uma dieta rica em gordura, eles comeram a mesmo 

quantidade, mas pesavam menos que os animais contendo 1 ou 2 cópias da ECA, 

indicando uma taxa metabólica mais alta. O tratamento com losartana, um antagonista 

do receptor AT1 da angiotensina II, não altera o quadro metabólico descrito acima para 

esses animais, sugerindo que mecanismos independentes do sistema renina-ECA-

angiotensina estão relacionados às diferenças fenotípicas observadas nesses animais. 

Um método de captura de substratos utilizando a THOP1 inativa foi utilizado para isolar 

substratos da ECA do tecido adiposo. Por  espectrometria de massas foram identificados 

162 peptídeos. Desses, 16 peptídeos estavam presentes em ambos os grupos 
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(camundongos com 1 ou 3 cópias de ECA e alimentados com uma dieta rica em 

gordura), enquanto 58 dos 72 peptídeos únicos foram encontrados apenas nos 

camundongos contendo 3 cópias do gene da ECA. A distribuição dos peptídeos de 

acordo com suas massas foi deslocada para baixo em camundongos contendo 3 cópias 

da ECA. Dois desses peptídeos identificados, LVVYPWTQRY e VVYPWTQRY, que 

são substratos da ECA, inibiram a fosforilação in vitro da proteína quinase C de maneira 

dependente da concentração (31). Esses resultados sugeriram que os peptídeos 

intracelulares poderiam regular a fosforilação de proteínas no tecido adipose desses 

animais e, por consequencia, interações proteína-proteína. Entre as alterações adicionais 

constatadas apresenta-se uma redução da atividade de Nln no tecido adiposo de animais 

com 3 cópias do gene da ECA, quando comparados aos animais contendo 1 cópia do 

gene da ECA (30). Sugerindo que a Nln possa também participar das alterações 

fenótipicas desses animais. 

Para os peptídeos intracelulares apenas uma parte já identificada de amostras 

biológicas foi caracterizada quanto a atividade biológica (129). Destes, a hemopressina 

e o Pep19 tiveram suas sequências originais modificadas parcialmente e foram 

caracterizados como agonistas inversos de receptores CB1 (46,47). 

A hemopressina (PVNFKFLSH; HP) é um peptídeo de nove resíduos de 

aminoácidos derivada da cadeia alfa da hemoglobina, que foi identificado pela primeira 

vez em extratos cerebrais de ratos usando o ensaio de captura de substrato da THOP1 

(130). Posteriormente, demonstrou ter atividade farmacológica como agonista inverso 

do receptor CB1 (131). Um estudo recente que avaliou o efeito da administração de HP, 

intraperitoneal ou oral, demostrou uma redução na ingestão de alimentos em ratos e 

camundongos (132). Dependendo da dose, a HP diminui a ingestão noturna de 

alimentos em ratos e camundongos machos normais, bem como em camundongos 

obesos ob/ob, seja quando administrada centralmente ou sistemicamente, sem causar 

efeitos colaterais adversos óbvios. Nesses animais, após jejum noturno, ocorre menor 

ingestão de comida do que nos animais controle. O efeito anoréxico da HP não é 

observado em camundongos machos mutantes nulos para o receptor CB1. Portanto, a 

HP é o protótipo de uma nova família de peptídeos canabinóides e sugere um avanço na 

visão anterior de que os endocanabinóides existam apenas como derivados de lipídios 

(131–134). 

Um estudo recente apresentou o Pep19 (DIIADDEPLT), obtido após 

modificações racionais de um peptídeo intracelular natural derivado da peptidil-prolil 
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cis-trans isomerase A (DITADDEPLT), como uma alternativa ao uso de HP ou 

rimonabanto no tratamento da obesidade e distúrbios metabólicos relacionados (46). 

Esse estudo apontou que o Pep19 é ausente de efeitos colaterais centrais, pois não induz 

ansiedade ou sintomas semelhantes à depressão, nem ativa áreas cerebrais relacionadas 

à ativação do receptor CB1 (46). O Pep19 age como um agonista inverso de receptores 

CB1 sem causar efeitos colaterais indesejados comuns, como os do sistema nervoso 

central, o que confere vantagem em relação ao HP e ao rimonabanto. O tratamento com 

Pep19 melhora diversos parâmetros metabólicos de animais obesos, e a sinalização do 

metabolismo energético em adipócitos in vitro (46). 

Em ratos obesos, o Pep19 aumentou a expressão de proteína desacopladora 1 

(UCP1) no tecido adiposo inguinal, indicando um mecanismo periférico que envolve 

indução de browning (modificação de adipócitos brancos em adipócitos marrons), perda 

de peso e melhora dos parâmetros metabólicos, como glicemia, e colesterol e 

triglicerídeos séricos. O aumento da expressão de UCP-1 também foi observado in vitro 

em adipócitos 3T3-L1. O efeito farmacológico do aumento de Pep19 dos níveis 

de UCP1 nos adipócitos 3T3-L1 foi bloqueado pelo antagonista do receptor CB1, 

AM251 (46), implicando ainda mais o receptor CB1 na atividade do Pep19.  Ademais, 

foi observada uma redução no índice de adiposidade, tamanho dos adipócitos brancos 

no tecido inguinal e pressão arterial em animais obesos tratados com o Pep19. Esses 

resultados mostram a o Pep19 como um novo candidato para o controle e prevenção de 

sobrepeso e obesidade, e melhora de parâmetros metabólicos. 

Dados adicionais corroboram que peptídeos intracelulares podem promover 

efeitos benéficos na obesidade e DM. Nesse sentido, Li e colaboradores (56) avaliaram 

os peptídeos intracelulares de células primárias do tecido adiposo marrom tratadas com 

metformina, fármaco de primeira linha para o tratamento do DM2. Como resultado, 

observaram que dentre os peptídeos intracelulares alterados, quatro apresentam 

potencial de elevar a expressão do coativador de transcrição gênica PGC-1 (PGC1-alfa) 

e UCP1. Esses resultados demonstram que a identificação de novos peptídeos 

intracelulares no tecido adiposo pode auxiliar na descoberta de novos moduladores do 

metabolismo energético, os quais podem servir de alvo farmacológico ou representar 

novas formas de tratamento para doenças metabólicas. 
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2 OBJETIVO 

 

Avançar no entendimento das funções biológicas e do envolvimento da THOP1 e 

dos peptídeos intracelulares, investigando alterações fenótipicas e do metabolismo 

energético em animais C57BL6 selvagens e com supressão gênica (knockout) da 

THOP1
-/-

, em modelo de obesidade-induzida por dieta. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar as alterações fenotípicas dos animais machos e fêmeas WT e THOP1
-/-

 

alimentados com uma dieta normal ou hiperlídica, 

 

- Avaliar os parâmetros metabólicos e bioquímicos no plasma e nos tecidos, de animais 

machos e fêmeas WT e THOP1
-/-

 alimentados com uma dieta normal ou hiperlídica, 

 

- Medir o metabolismo basal e parâmetros cardiovasculares dos animais machos WT e 

THOP1
-/-

 alimentados com uma dieta normal ou hiperlídica, 

 

- Estimar de forma semi-quantitativa o conteúdo peptídico intracelular no tecido 

adiposo dos animais machos WT e THOP1
-/-

 alimentados com uma dieta normal ou 

hiperlídica, 

 

- Avaliar os possíveis efeitos e mecanismo de ação dos peptídeos intracelulares na 

expressão gênica e nos microRNAS no tecido adiposo inguinal e células 3T3L1. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais  

 

Foram utilizados camundongos C57BL6 machos e fêmeas, selvagens (WT) ou 

knockouts para a THOP1 (THOP1
-/-

), com 4 semanas de idade, provenientes do Centro 

de Bioterismo (Rede USP de Biotérios). Os animais foram mantidos no Biotério do 

Departamento de Farmacologia – Unidade II e utilizados de acordo com certificado 

aprovado pela CEUA ICB 138/2015 e normas estabelecidas pelo CONCEA. Esses 

grupos foram subdivididos em animais que foram alimentados por uma dieta padrão 

(DP) ou dieta hiperlipídica (DH) durante 24 semanas. As caixas foram mantidas a 22°C, 

com ciclos escuros - claros fixos (12/12 horas) e água/ração ad libitum. O experimento 

obedeceu às regras de ética para a experimentação em animais (Protocolo 138/2015).  

  

3.2 Geração e genotipagem dos camundongos THOP1
-/-

 

 

Os camundongos knockout para a THOP1 (THOP1
-/-

) foram gerados utilizando-

se a tecnologia Gene Trap a partir micro-injeção de blastocisto de células-tronco 

embrionárias geneticamente modificadas (CSG163, 129ola) obtidas da Baygenomics 

através do consórcio internacional Gene Trap
 
(IGTC). A modificação genética no alelo 

CSG163s apresenta o vetor Gene Trap pGT0Lxf inserido no intron 5 do gene THOP1 

localizado no cromossomo 10. Esses dados foram confirmados pelo sequenciamento de 

cDNA 50RACE a partir das linhas de células CSG163 ES originais usadas para gerar 

esta cepa de camundongo. Após a transmissão do alelo knockout para quimera da 

geração F1, camundongos THOP1
-/-

 foram obtidos a partir da reprodução heterozigótica 

e mantidos posteriormente por meio de seleção (genotipagem) de cruzamento de 

camundongos heterozigotos. Para obter esses camundongos em um fundo genético 

puro, os animais obtidos na F1 (129/OlaHsd/C57BL/6 fundo) foram cruzados com 

C57BL/6 por 10 gerações consecutivas. Todos os animais THOP1
-/-

 que foram 

utilizados durante os experimentos foram genotipados através de PCR convencional 

utilizando as seguintes sequências de oligonucleotídeos:  pCSGf2 (5'GAGTCG 

GGACCTTGGAGC3'), pCSGKOR2 (5'TTAACTATGCGGCATCAGAGC3') e pCS 

GwtR4 (5'CACCAGGGAATGAGCCAC3'). 
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3.3 Indução da obesidade e restrição alimentar 

 

Para a indução da obesidade, foram oferecidas semanalmente 100g de ração 

padrão ou ração hiperlipídica durante 24 semanas de tratamento para os camundongos 

WT ou THOP1
-/- 

a partir da 4ª semana de idade. O conteúdo calórico da dieta padrão 

(DP) apresenta é de 3,8 kcal/g (carboidrato, 70%; proteína, 20%; gordura, 10%) 

(Nuvilab CR1, Nuvital Nutrientes S.A., Brasil). Já, a dieta hiperlipídica (DH) é de 5,4 

kcal/g (carboidrato, 25,9%; proteína, 14,9%; gordura, 59%) (PragSoluções, Brasil), 

baseado no estudo de De Souza et al. (135).  

Um outro grupo de animais foi utilizado para avaliar o metabolismo frente a uma 

restrição alimentar. Os protocolos de restrição alimentar foram realizados conforme 

descrito anteriormente (136). Resumidamente, os animais de 12 semanas começaram a 

ser alimentados com apenas 1,5 g/dia de DP, isso representa aproximadamente 40% da 

ingestão alimentar regular desses animais/ dia. Alguns grupos também receberam 

administração oral de alimentos por gavagem, uma vez ao dia, com o antagonista beta 

adrenérgico propranolol (10 mg.kg-1 / dia). 

 

3.4 Peso corporal, consumo de ração, calorias e água  

 

Semanalmente, os animais WT e THOP1
-/-

 foram pesados em uma balança 

convencional (com duas casas decimais) e o consumo de ração, calorias e água 

avaliados.  

A cada semana, a ração não comida que restava nas gaiolas foi pesada e o valor 

subtraido da quantidade incial de ração oferecida (peso da ração inicial – peso da ração 

restante) para se obter, então, o valor referente ao consumo de ração. O consumo de 

calorias se deu através da multiplicação do consumo da semana da ração padrão por 3,8 

kcal e da ração hiperlipídica pelo valor de 5,4 kcal. A água também foi medida através 

da utilização de uma proveta de 1000 mL. Esses valores foram acompanhados e 

quantificados durante as 24 semanas de tratamento dos animais.  

Ao final das 24 semanas, foi realizada a soma dos valores, do consumo de ração, 

de calorias e de água, de cada semana e divida pelo número de dias da semana e 

posteriormente dividido pelo número de animais da caixa (g ou kcal ou mL/dia/animal). 

O peso final na 24ª semana do início da dieta foi corrigido pelo comprimento naso-anal 

para determinar o índice de Lee {[massa corporal1/3 (g)/comprimento naso-anal (cm)] x 
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100}. Ao final dos tratamentos, os animais foram anestesiados com isofluorano e 

sacrificados por punção cardíaca. O sangue foi utilizado para obetenção do soro ou 

plasma para avaliar parâmetros metabólicos e bioquímicos e os tecidos: fígado, gordura 

inguinal, retroperitoneal, epididimal e ovariana e músculos sóleo e gastrocnêmio foram 

retirados e pesados afim de obter-se o peso úmido (corrigido pelo peso total dos 

animais). 

 

3.5 Concentração sérica de lipídeos e glicemia  

 

Para investigar os efeitos da DH sobre os grupos de camundongos WT e 

THOP1
-/-

 foi verificada a glicemia basal e os lipídios plasmáticos. Para tanto, os animais 

foram submetidos a um jejum de 12 horas e uma amostra de sangue obtida da cauda foi 

colocada em fitas reativas acopladas ao glicosímetro “Accu-Chek Performa” (Roche) 

para a medição da glicose.  

Para a dosagem bioquímica dos lipídeos, os camundongos foram anestesiados 

com isofluorano e amostras de sangue foram coletadas por punção cardíaca. Em 

seguida, o soro obtido por centrifugação (3.000 rpm por 15 minutos) foi armazenado a -

80ºC até o momento da determinação sérica dos lipídeos. O colesterol total, lipoproteína 

de alta densidade (HDL) e triglicérides foram dosados por ensaio colorimétrico (kits 

Liquiform, Labtest, Brasil).  

 

3.6 Ensaio de adiponectina 

 

A avaliação quantitativa da adiponectina foi realizada pelo teste de 

imunoabsorção enzimática (ELISA) usando o DuoSet ELISA®, de acordo com as 

instruções do fabricante (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA). 

 

3.7 Teste de tolerância à glicose, insulina e piruvato  

 

Para melhor caracterizar o perfil metabólico desses animais foram realizados os 

teste de tolerância à glicose (TTG) e à insulina (TTI). Para esse experimento os 

camundongos foram submetidos a jejum de 12 horas, tendo amostras de sangue 

coletadas antes e aos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após a injeção intraperitonel (i.p.) de 

glicose 2g/kg, quando realizado o TTG, ou 0.75U/kg, para o TTI. A gliconeogênese foi 
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avaliada através do teste de tolerância ao piruvato (TTP) injetando-se 2g/kg de piruvato 

de sódio após 16 horas em jejum. Nos três ensaios, a glicemia foi mensurada utilizando 

um medidor de glicose (Accu-Check Performa, Roche, São Paulo, SP, Brasil). 

 

3.8 Quantificação de insulina, grelina e resistina por Luminex® 

 

Para a verificação dos marcadores metabólicos dos grupos experimentais foi 

realizado imunoensaios multiplex. Esses ensaios são utilizados para obtenção de dados 

de medição confiáveis e significativos, com o intuito de tirar conclusões sobre os 

processos biológicos desejáveis (137), além de serem usados para um rápido perfil de 

proteínas biomarcadoras e pequenas moléculas em fluidos biológicos (138). No dia da 

eutanáisa dos animais amostras de sangue foram coletaodas por punção cardíaca e 

colocadas em tubos com inibidores da protease (Complete
™

 Protease Inhibitor Cocktail, 

Roche) e inibidor DPP4 (fosfato de sitagliptina, Januvia®). Em seguida, o soro obtido 

foi armazenado a -80ºC até o dia do ensaio.  

A quantificação dos parâmetros metabólicos foi realizada seguindo o protocolo 

do kit de hormônios metabólicos painel de esferas magnéticas Milliplex® MAP 

(MMHMAG-44K, Merck Millipore). 

 

3.9 Dosagem de insulina por ELISA 

 

Para a dosagem de insulina os animais WT e THOP1
-/-

 machos alimentados com 

DP foram divididos em dois grupos: o grupo que foi submetido a uma restrição 

alimentar por 4 horas e o grupo que foi submetido a um jejum de 12 horas e recebeu  

uma injeção de 2g/kg de glicose. Em seguida, amostras de sangue foram coletadas por 

punção cardíaca e avaliação quantitativa da insulina foi realizada pelo teste de 

imunoabsorção enzimática (ELISA) usando o kit para dosagem de insulina em 

camundongos, de acordo com as instruções do fabricante (EMD Millipore, Missouri, 

EUA). 

 

3.10 Quantificações do tecido adiposo  

 

Para a quantificação do tecido adiposo dos camundongos machos WT e THOP1
-

/-
 alimentados com DP ou DH foi utilizado o equipamento In-Vivo Imaging System FX 
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PRO, do Centro de Facilidades para a Pesquisa (CEFAP) - ICB/USP. Os animais de 

cada grupo primeiramente foram anestesiados com uma mistura de cetamina (150 

mg/kg) e xilazina (7,5 mg/kg) (i.p) e logo após foram colocados individualmente no 

equipamento.  

As imagens geradas possibilitaram medir a densidade do raio-X com precisão e 

o software de análise integrado ao equipamento permitiu que fosse realizada a 

quantificação de gordura abdominal dos animais. O resultado foi expresso em 

porcentagem de gordura e o conteúdo avaliado foi submetido à comparação entre os 

grupos.  

 

3.11 Análises histológicas  

 

Após o sacrifício, amostras de fígado foi retiradas e imersas em uma solução 

fixadora contendo paraformaldeído 4% em tampão PBS 0,1 M por 24 horas. Após esse 

período, foi realizada a lavagem das amostras com tampão PBS 0,1 M e, por fim, foram 

colocados em álcool 70% até a preparação histológica. Os tecidos foram desidratados 

através de banhos em uma serie crescente de etanol (70%, 95% e 100%) e, então, 

diafanizados em xilol e impregnados em parafina histológica. Os blocos de parafina 

foram cortados em um micrótomo (cortes de 5-8 μm de espessura) de modo a obter 

cortes das diversas regiões dos tecidos analisados. Os cortes foram distendidos em 

banho-maria (40 °C) e dispostos em lâminas de vidro cobertas com albumina de Meyer 

para fixação.  

Uma vez montados nas lâminas, os cortes foram colocados numa estufa a 55 °C 

por aproximadamente 4 horas para melhor fixação e elimunação da parafina excedente. 

Em seguida, as lâminas foram desparafinizadas utilizando xilol e hidratadas em uma 

série decrescente de etanol (100%, 95% e 70%) e posteriormente água, para que o 

corante pudesse penetrar no tecido. Então, os cortes foram corados com a coloração 

rotineira de H&E (hematoxilina-eosina), específico para substâncias ácidas e básicas e 

corados com ácido periódico Schiff (PAS). Após a coloração, estes foram novamente 

desidratados, banhados em xilol e, finalmente, cobertos com lamínula de vidro. 

 

3.12 Calorimetria Indireta 
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A calorimetria indireta permite monitorar o metabolismo energético dos animais 

em repouso, medindo a atividade espontânea, o calor, o consumo de oxigênio (VO2), a 

produção de dióxido de carbono (VCO2) e taxa de troca respiratória (RER; razão 

VCO2/VO2) (139). Os animais foram avaliados individualmente pelo equipamento 

Oxymax (Columbus Instruments, Columbus, OH, EUA), que permitiu resgistrar os 

parâmetros mencionados acima durante 24 horas a cada 8 minutos, como descrito 

anteriormente em NIE e colaboradores (140). Para avaliar os resultados, foram 

considerados os três principais substratos de energia oxidada para produção de energia, 

carboidratos, lipídios e proteínas. As medidas das proporções de VO2, VCO2 e 

quantidade de energia liberada por grama não são as mesmas para esses três substratos, 

sendo que para os carboidratos a proporção de VCO2 por VO2 é 1,0, para lipídios de 

0,705 e para proteínas é 0,81 (139).  

 

3.13 Dosagem de corticosterona 

 

Foram retirados 100 µL de sangue da ponta da cauda dos animais. O plasma foi 

preparado por centrifugação a 1.900 × g a 4 ° C por 10 min. Os níveis de corticosterona 

foram determinados de acordo com as instruções do fabricante do kit (cat. ADI-900-

097; Enzo Life Sciences, Inc., Farmingdale, NY, EUA). 

 

3.14 Pressão arterial e frequência cardíaca 

 

Para a avaliação dos parâmetros funcionais cardíacos foi utilizada técnica de 

Plestimografia Caudal para mensurar a pressão caudal, a qual dá a ideia da pressão 

arterial sistólica e da frequência cardíaca (FC) nos animais WT e THOP1
-/-

 alimentados 

com DP ou DH. Os camundongos foram contidos em um suporte fixo e na porção 

proximal da cauda foi colocado um oclusor e um sensor que encontravam-se acoplados 

ao plestimógrafo elétrico, conectado a um fisiógrafo (Kent Scientific) (141). Para 

diminuir o estresse durante o experimento, já que esta técnica usa a contenção do 

animal, sem anestésicos, os camundongos foram ambientados diariamente uma semana 

antes de iniciarmos o teste experimental. Os registros de PAS e FC foram obtidos na 20ª 

e 24ª semana de tratamento dos animais. 

 

3.15 Teste de esforço progressivo em esteira  
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A capacidade de exercício, estimada pela distância percorrida total, correlaciona-

se com a capacidade de trabalho do músculo esquelético. Aqui, a capacidade de 

exercício dos animais foi avaliada utilizando-se uma esteira graduada. Inicialmente, os 

animais foram adaptados para a realização do exercício físico por uma semana 

(realizando aproximadamente 10 minutos de exercício de corrida, por sessão diária). 

Foram realizados dois testes de esforço progressivo (teste de alta e baixa intensidade).  

No teste de alta intensidade, a velocidade da esteira foi aumentada gradualmente 

em 3 m/minuto a cada três minutos, até a exaustão dos animais. A exaustão foi definida 

como o tempo em que os animais foram incapazes de se manter em ritmo na esteira por 

aproximadamente 1 minuto, então foram avaliados os seguintes parâmetros: distância 

percorrida e tempo de corrida. 

Uma média de velocidade máxima atingida de todos os animais no teste de 

corrida de alta intensidade foi calculada, e 60% do valor da velocidade máxima obtida 

(equivalente a 21 m/min) foi utilizado para a realização do teste de baixa intensidade. 

Após o período de aquecimento, todos os animais foram colocados para corres na 

esteira com velocidade constante de 21m/min até a exaustão.  

 

3.16 Quantificação do conteúdo lipídico nas fezes 

 

As fezes dos camundongos WT e THOP1
-/-

 machos alimentados com DP ou DH 

foram coletadas antes de introduzir as dietas e nos dias 6, 12 e 24 após o começo do 

tratamento. A determinação do conteúdo lipídico nas fezes dos animais foi realizada por 

extração com um solvente orgânico, conforme descrito anteriormente (142). 

 

3.17 Dosagem glicerol (lipólise) 

 

A lipólise do tecido adiposo é um processo catabólico que leva à quebra dos 

triglicerídeos armazenados nas células adiposas e à liberação de ácidos graxos e 

glicerol.  

A desregulação de processos envolvidos na lipólise já foi observada na 

obesidade (143). Desse modo, para avaliar se a via lipolítica dos animais THOP1
-/-

 

estava alterada foi realizado o teste de dosagem de glicerol. Para tanto, os animais foram 

eutanasiados com isofluorano e amostras do tecido adiposo inguinal foram retiradas e 
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pesadas. Primeiramente as amostras foram separadas em dois pedaços e ambos foram 

colocadas em tampão de Krebs (mM: 118 NaCl, 4.7 KCl, 1.2 MgSO4, 1.2 KH2PO4, 2.5 

CaCl2, and 25 NaHCO3, pH 7.2)  por 10 minutos; em seguida, durante uma hora, um 

pedaço foi colocado em um tubo somente com tampão de Krebs para determinar a 

concentração basal de glicerol (grupo basal) e o outro pedaço em tubo com tampão de 

Krebs e isoproterenol para detectar os níveis após estímulo (grupo isoproterenol). Após 

esse tempo o kit para dosagem de glicerol (Free Glycerol Reagent, Sigma) foi adotado 

para detectar os níveis de glicerol nas amostras e os dados foram normalizados pelo 

peso do tecido. 

 

3.18 Real-Time PCR  

 

Foram realizados experimentos de real-time PCR (RT-PCR) para determinar a 

expressão de mRNA de genes que poderiam estar alterados com a influencia do 

genótipo e da DH nos animais. Para isso, os animais foram eutanasiados por punção 

cardíaca e os tecidos rapidamente removidos e congelados em nitrogênio líquido e 

estocados em -80°C até o uso.  

No dia do uso todas as amostras foram homogeneizadas e o RNA total foi 

extraído usando Trizol (Trizol® Products Life Technologies). Depois da extração de 

RNA todas as amostras foram purificadas e tratadas com DNAse usando RNeasy Mini 

Kit (Qiagen, Germantown, MD, USA). A integridade do RNA foi verificada por 

eletroforese em gel de agarose 1%. Os cDNAs foram sintetizados a partir de 2µg de 

RNA total com High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher, 

Waltham, MA, USA). As curvas padrão dos primers foram feitas para determinar a 

eficiência da amplificação dos genes alvos e de referência. O PCR quantitativo foi 

realizado usando o sistema de detecção de sequência ABI Prism 7900 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) com 20 ng de cDNA, 100nM de primer e  Fast 

SYBR™ Green Master Mix (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). Os resultados dos 

ensaios de qRT-PCR foram analisados usando a equação de Pfaffl (91, 92). Os cálculos 

quantitativos foram baseados no Ct = (Ct do gene alvo em camundongos WT - Ct do 

gene alvo em camundongos THOP1
 -/-

; Δ1) / (Ct do controle em camundongos WT - Ct 

do controle em THOP1
 -/-

; Δ2). Os produtos do PCR foram produzidos 

exponencialmente e as razões de variação de Ct foram transformadas em alterações 

dobradas usando a equação 2-Δ1Δ2Ct (91). A proteína ribossômica L19 (RPL19) foi 
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usada como gene controle e definimos o grupo controle (WT) como 1 para mostrar a 

variação proporcional do grupo THOP1
 -/-

 em comparação ao grupo WT.  

 

3.19 Real-Time PCR para DICER e microRNAs 

 

A quantificação relativa da Dicer e microRNAs foram realizadas por RT-qPCR 

(144). Os ensaios de TaqMan necessários para cada detecção de microRNA foram 

adquiridos da Applied Biosystems (ensaios ID: 456 para mmu-miR-130b-3p; 2249 para 

mmu-miR-143-3p; 439 para mmu-miR-103-3p; 2276 para mmu-miR-103-3p; 2276 para 

mmumiR- 222-3p). Para a quantificação da expressão gênica, foi aplicado o método de 

quantificação relativa, utilizando-se a Ct média de sno202 como referência, de acordo 

com o método 2-∆∆CT (144–146). 

 

Tabela 1 - Sequências dos primers utilizados para os experimentos de real-time PCR (RT-

PCR). 

Gene Sequência 
Amplic

on (bp) 

Número de 

acesso 

Receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma 

tipo gama (PPAR-γ) 

Fwd: ATCTTAACTGCCGGATCCAC 

Rev: CAAACCTGATGGCATTGTGAG 
102 NM_001127330.2 

Receptor ativado por 

proliferadores peroxissoma 

tipo alfa (PPAR-α) 

Fwd: TGCAATTCGCTTTGGAAGAA 

Rev: CTTGCCCAGAGATTTGAGGT 
118 NM_011144.6 

Ácido graxo sintase (FAS) 
Fwd: GATTCGGTGTATCCTGCTGTC 

Rev: CATGCTTTAGCACCTGCTGT 
95 NM_007988.3 

Lipoproteína Lipase (LPL) 
Fwd:GTCTGGCTGACACTGGACAAA 

Rev: CCCACTTTCAAACACCCAAA 
122 NM_008509.2 

Molécula CD36 (CD36) 
Fwd: GATGAATGGTTGAGACCCCG 

Rev: GCTCCACACATTTCAGAAGGC 
174 NM_001159558.1 

Receptor de manose 

(CD206) 

Fwd: CTGTGTTCAGCTATTGGACGC 

Rev:GGAATTTCTGGGATTCAGCTTC 
133 NM_008625.2 

Integrina Alfa X (CD11C) 
Fwd: TGGATAGCCTTTCTTCTGCTG 

Rev: GCACACTGTGTCCGAACTCA 
113 NM_021334.3 

Receptor de adesão E1 

acoplado à proteína G 

(F4/80) 

Fwd: AACATGCAACCTGCCACAAC 

Rev: TTCACAGGATTCGTCCAGGC 
110 NM_010130.4 

Proteína ligante de ácidos 

graxos tipo 4 (FAPB4) 

Fwd: CGCAGACGACAGGAAGGT 

Rev: TTCCATCCCACTTCTGCAC 
77 NM_024406.3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_001127330.2?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=66&RID=H6VDWAVS014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_011144.6?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=15&RID=H6VMACD5014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_007988.3?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=3&RID=H6VTWYE0014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_008509.2?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=H6VW2NHX015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_001159558.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=H6W2ZPXV015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_021334.3?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=H6YC63MW014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_010130.4?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=6&RID=H6YD92Z6015
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Proteína ribossômica L19 

(RPL19) 

Fwd: CAATGCCAACTCCCGTCA 

Rev: GTGTTTTTCCGGCAACGAG 
102 NM_009078.2 

Dicer 
Fwd: ACCAAGTGATCCGTTTACGC 

Rev: CAACCGTACACTGTCCATCG 
- NM_148948 

Mmu-mir-222 Mm03307187_pri - Gene/ID assay 

 

3.20 Peptidoma 

 

Uma vista esquemática dos procedimentos peptidômicos foi exibida (Fig. 2). Os 

extratos peptídicos foram preparados como descrito anteriormente (147,148). 

Resumidamente, os tecidos adiposos inguinal de WT ou THOP1
 -/-

 que receberam DP 

ou DH foram coletados e submetidos a 8s de radiação de microondas (1500 watts, 

ELECTROLUX, São Paulo, SP, Brasil), a fim de inativar a degradação de proteínas e 

peptídeos. Cada amostra foi homogeneizada (Polytron®; Kinematica, Luzern, Suíça) 

em 10 ml de água e incubada a 80° C por 20 min.  

Após o resfriamento no gelo, foram adicionados 20 μL de 5 M HCl para dar uma 

concentração final de 10 mM e sonicados três vezes com 20 pulsos (4 Hz). Os 

homogenatos foram centrifugados a 1.500 × g por 40 minutos a 4° C. Após este ponto, 

os sobrenadantes foram coletados e centrifugados a 15000 × g por 40 minutos a 4 ° C. 

Os sobrenadantes resultantes foram coletados e filtrados através de uma membrana 

Millipore (MCWO 10000, Amicon UltraTM, MILLIPORE, St. Louis, MO, EUA). O 

fluxo foi aplicado em colunas Oasis do tipo C18 (WATERS, Milford, MA, EUA). Os 

extratos peptídicos foram ressuspensos em 100 μL de água desionizada e mantidos a -

80° C. 

 

3.20.1 Quantificação de peptídeos 

 

A concentração de peptídeo foi determinada como descrito anteriormente (94). 

A reação foi realizada a pH 6,8 para garantir que apenas os grupos amino dos peptídeos 

e não os aminoácidos livres, reagissem com a fluorescamina. Resumidamente, 2,5 μL de 

cada amostra foram misturados com 25 μL de tampão fosfato 0,2 M (pH 6,8) e 12,5 μL 

de uma solução de fluorescamina a 0,3 mg/ml em acetona. Após colocar no vortex por 1 

min, foram adicionados 110 μL de água e a fluorescência foi medida com um leitor de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_009078.2?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=13&RID=DV47TVH3014
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placas SpectraMax M2 (MOLECULAR DEVICES, Silicon Valley, CA, EUA) com um 

comprimento de onda de excitação de 370 nm e um comprimento de onda de emissão 

de 480 nm. O peptídeo 5A (LTLRTKL), de composição e concentração conhecidas, foi 

usado como referência padrão para determinar a concentração de peptídeo. 

 

3.20.2 Marcação isotópica 

 

A marcação isotópica das amostras baseia-se na dimetilação de grupamentos 

amina com formaldeído e formaldeído deuterado na presença de cianoboridreto. O 

procedimento a seguir para metilação redutiva foi realizado conforme descrito 

anteriormente (19). Vinte microgramas de extratos peptídicos de WT ou THOP1
-/-

, 

alimentados com DP ou DH (n = 5), foram misturados em tampão TEAB 100 mM para 

um volume de 100 µl. Em seguida, o pH foi verificado com papel indicador e corrigido 

para uma faixa de pH entre 6 e 8. Todas as etapas a seguir foram realizadas em um 

exaustor ventilado. Para cada amostra experimental, 5 µg de peptídeos extraídos do 

tecido adiposo de diferentes animais foram marcados em duplicado. Cada uma das 

amostras das duplicatas foi usada para rotular cada amostra com etiquetas diferentes, 

identificadas como “forword” ou “reverso”, conforme descrito anteriormente (149). Por 

exemplo, na reação direta, o WT-DP do animal 1 foi marcado com o isótopo "Leve 1" 

(descrito abaixo), enquanto na reação reversa a mesma amostra WT-DP do animal 1 foi 

marcada com o isótopo "pesado"; portanto, cada amostra experimental (n = 5) foi 

executada em duplicata (mais detalhes foram mostrados na figura 2).  

As reações de marcação foram realizadas da seguinte forma, alíquotas de 4 μL 

de solução de formaldeído a 4%, preparada na hora, de "Leve 1" [adicione 28Da de 

massa por cada grupo amino (terminal N) e/ou resíduo (s) de Lys: fórmula química do 

isótopo = (CH3) 2-NR )], "Leve 2" [adicione 30Da de massa por cada grupo amino 

(terminal N) e/ou resíduo (s) de Lys: fórmula química do isótopo = (CDH2) 2-NR], 

"Intermediário" [adicione 32Da de massa por cada grupo amino (terminal N) e/ou 

resíduo (s) de Lys: fórmula química do isótopo = (CHD2) 2-NR] ou "Pesado" [adicione 

36Da de massa por cada grupo amino (terminal N) e / ou resíduo (s) de Lys: foi 

adicionada a fórmula química do isótopo = (13CD3) 2-NR] a cada 5 µg de peptídeos 

extraídos do tecido adiposo de diferentes animais (n = 5). Imediatamente após a adição 

de formaldeído "Leve 1", "Leve 2", "Intermediário" ou "Pesado", foram adicionados 4 

μL de NaBH3CN 0,6 M preparado na hora ou 0,6 M ou NaBD3CN 0,6 M. As amostras 
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foram misturadas, o pH foi verificado com papel indicador e ajustado com HCl 0,1 M 

ou NaOH. As amostras foram, então, incubadas durante a noite à temperatura ambiente. 

Depois disso, as reações foram extintas pela adição de 16 μL de bicarbonato de amônio 

a 1% preparado na hora, misturado e incubado por 10 minutos à temperatura ambiente 

(21 ° C). Posteriormente, 8 mL de ácido fórmico a 5% foram adicionados a cada 

amostra, misturados e incubados por 10 min em gelo. Cada grupo de animais (ou seja, 

WT/DP, WT/DH, THOP1
-/-

/DP, THOP1
-/-

/DH) rotulados com diferentes combinações 

de isótopos (incluindo as duplicatas da marcação “forward” e "reverso") foi reunido, 

concentrado em colunas Oasis do tipo C18 (Waters) e seco em uma centrífuga a vácuo 

para análises posteriores por cromatografia não-líquida em conjunto com espectrometria 

de massa por spray de elétrons (LC/MS/MS). No final, um total de 10 amostras (n = 5, 

cada uma marcada em duplicado “forword” e “reverso”) foram executadas e analisadas 

por LC/MS/MS (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Representação da combinação das amostras para o peptidoma. 

 

Amostras Leve 1 Leve 2 Intermediário Pesado 

May 1 WT/DP WT/DH THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP 

May 2 THOP1
-/-

/DH THOP1
-/-

/ DP WT/DH WT/DP 

May 3 WT/DH WT/DP THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP 

May 4 THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP WT/DP WT/DH 

May 5 WT/DP WT/DH THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP 

May 6 THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP WT/DH WT/DP 

May 7 WT/DH WT/DP THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP 

May 8 THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP WT/DP WT/DH 

May 9 WT/DP WT/DH THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP 

May 10 THOP1
-/-

/ DP THOP1
-/-

/ DP WT/DH WT/DP 

 

 

3.20.3 Espectrometria de massa e análise de dados 

 

Os experimentos de LC/MS e MS/MS foram realizadas em um espectrômetro de 

massa Tribrid Orbitrap (OT) Fusion (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) 
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com um tempo de ciclo de 3s (19). Foi utilizada a seleção de íons precursores 

dependentes de dados da velocidade máxima do OT. Os íons progenitores foram 

digitalizados com uma resolução OT de 120 K e uma meta de controle automático de 

ganho (AGC) de 200.000. A exclusão dinâmica foi ativada com as seguintes 

configurações: tempo de exclusão = 60 s; tolerância de massa = +/− 10 ppm; contagem 

de repetição = 3. Para a detecção de OT, os íons progenitores foram varridos na faixa de 

300 a 1.500 m / z, os íons fragmentos foram varridos com uma resolução OT de 30 K, 

tempo máximo de injeção de 60 ms e meta de AGC de 50.000 . Íons precursores com 

carga variando de +2 a +4 foram considerados. Uma energia de colisão normalizada de 

35% foi usada para fragmentação do CID. 

As seqüências MS/MS obtidas foram geradas automaticamente pelo Mascot, 

pesquisando no banco de dados SwissProt MS/MS, com a taxonomia Mus musculus, 

sem digestão enzimática. A tolerância do erro usado para os íons precursores de MS e 

MS/MS será de 0,2 Da. Nessas análises, vários fatores descritos anteriormente foram 

considerados, como, por exemplo, a seleção de peptídeos que aumentaram mais de 

100% (2 vezes) ou diminuíram mais de 50% (0,5 vezes) em comparação com o 

respectivo controle WT, DP ou DH. Somente peptídeos presentes em duplicatas 

(“forward” e “reverso”) de pelo menos três animais diferentes (desde o inicial n = 5) 

foram considerados para análises quantitativas adicionais pela Mascot (Mascot Software 

Technologies Pvt. Ltd., Maharashtra, Índia). A quantificação relativa do mesmo 

peptídeo presente em WT e THOP1
-/-

, alimentada com DP ou DP, rotulada com os 

isótopos "Leve 1", "Leve 2", "Intermediário" ou "Pesado", foi realizada 

automaticamente através do software Mascot (http://www.matrixscience.com), versão 

2.2 (Matrix Science Ltd, Londres, Reino Unido). Os peptídeos que mostraram 

diferenças entre os tratamentos na quantificação automática foram verificados 

manualmente. 
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Figura 2 - Esquema representativo da técnica de peptidoma. Os peptideos intacelulates do 

tecido adiposo inguinal de camundongos machos WT e THOP1
-/-

 alimentados com 

DP ou DH (n=5) foram extraídos e quantificados. Para a marcação isotópica os 

extratos de peptídeos isolados de cada grupo de animais: WT/DP, WT/DH, THOP1
-/- 

/DP ou THOP1
-/-

/DH foram rotulados com diferentes combinações dos isótopos 

"Leve 1", “Leve 2”, “Intermediário” ou “Pesado” (incluindo as duplicatas da 

marcação “forward” e "reverso"). Ao total foram feitas 10 combinações que 

correspondem as corridas que foram processados no espectrômetro de massa Tribrid 

Orbitrap (OT) Fusion para os experimentos de LC/MS e MS/MS que permitiram a 

identificação dos peptídeos intracelulares. 

 

3.21 Síntese peptídica 

 

Os peptídeos foram sintetizados usando a química Fmoc (N- (9-fluorenil) 

metoxicarbonil) e foram posteriormente purificados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) com pureza ≥95% (Proteimax Biotecnology LTDA, São Paulo, SP, 

Brasil). 
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3.22 Modelagem e acoplamento de peptídeos intracelulares com 

microRNAs 

 

A modelagem conformacional e acoplamento de microRNAs e peptídeos 

intracelulares foram realizados conforme descrito anteriormente (150). Para verificar a 

estabilidade conformacional, a simulação dinâmica molecular foi realizada utilizando-se  

GROMACS 4.6.1 (151). Todas as simulações atomísticas foram efetuadas através do 

uso do campo de força de todos os átomos CHARMM27 (versão 2.0), usando a 

condição de contorno periódica (152,153). Por sua vez, as interações eletrostáticas 

foram calculadas usando o somatório de Ewald da malha de partículas (PME) e o 

microRNA foi modelado usando o pipeline mc-fold / mc-sym (154). O acoplamento 

entre os peptídeos intracelulares modelados e os microRNAs foi realizado utilizando-se 

o Zdock 3.0.2 (154). O ZDock emprega um algoritmo de Transformação Rápida de 

Fourier (FFT) para pesquisar o espaço rotacional. Os modelos foram classificados de 

acordo com o escore do ZDock, baseado na função de pontuação de complementaridade 

de formas (150). 

 

3.23 Ensaios de cultura de células 3T3L1 

 

As células 3T3L1 pré-adipócitas foram obtidas da American Type Culture 

Collection (Rockville, MD, EUA) e mantidas em DMEM (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium; Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA), 10% de soro fetal bovino (Life 

Technologies, Carlsbad , CA, EUA), 0,11 mg/mL de piruvato, 0,025 g/L de penicilina 

(Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, EUA) e 0,1 g/L de estreptomicina (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, EUA) a 37 ° C e 5% de CO2.  

A diferenciação das células 3T3L1 foi iniciada por incubação em meio de indução 

com meio de cultura normal suplementado com isobutilmetilxantina 500 μM (IBMX, 

Sigma, St. Louis, MO, EUA), dexametasona 1 μM (Sigma, St. Louis, MO, EUA), e 

0,85 µg/mL de insulina bovina (Sigma, St. Louis, MO, EUA). Após um período de 

indução de 3 dias, o meio foi alterado para meio de cultura normal suplementado com 

0,85 μg/mL de insulina bovina. O meio fresco foi renovado a cada 2 dias. Após 12 dias 

de diferenciação, conforme determinado por uma análise microscópica visual, as células 

mostraram uma presença abundante de vesículas lipídicas. Esses adipócitos 3T3L1 

diferenciados foram expostos a 0,1 ou 1 µM do peptídeo indicado; a concentração de 
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peptídeo indicada foi adicionada nos tempos 0, 30 e 60 min. Essa adição durante os 

primeiros 60 min foi baseada em relatórios anteriores, mostrando que a maioria dos 

peptídeos intracelulares adicionados às células possui uma meia-vida curta (13). As 

células foram coletadas ao final de 120 min da primeira adição dos peptídeos para 

extração total de RNA usando TRIzol® e analisadas por qRT-PCR, como descrito 

anteriormente (46). 

 

3.24 Análises Estatísticas 

 

Todos os resultados serão expressos como média ± erro padrão da média (SEM). As 

análises estatísticas foram conduzidas por teste T não pareado para amostras 

independentes, ou Two Way ANOVA seguida por Tukey teste para amostras 

comparando 2 ou mais grupos. Valores de P considerados significantes: Uma letra, 

p≤0,05; duas letras, p≤0,01; três letras p≤0,001 entre: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-

/-
 DP vs THOP1

-/-
 DH; c, WT DP vs THOP1

-/-
 DP; d, WT DP vs THOP1

-/-
 DH.  
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4 RESULTADOS 

 

Primeiramente, realizamos a técnica de genotipagem para confirmação dos 

genótipos dos animais. Através dos marcadores utilizados  podemos observar e 

confirmar que as amostras que se encontram na banda com 623 pares de base (pd) são 

animais controles (WT) e as amostras na banda 292 pb são animais THOP1
-/-

. 

 

 

Figura 3- Genotipagem dos animais WT e THOP1
-/-

. Imagem da PCR após a genotipagem 

para identificação dos animais, onde a banda com 623 pb é específica para os 

animais WT, enquanto a banda com 292 pb é específica para os animais THOP1
-/-

. 

 

Após a confirmação dos genes (Fig. 3), os animais com quatro semana de idade 

foram pesados antes de começarem a ser alimentados com DP e DH e obtivemos o peso 

incial. Na sequencia do início do tratamento, seus pesos foram verificados 

semanalmente por 24 semanas.  Após a 12ª semana, fêmeas e machos alimentados com 

DH começaram a mostrar diferenças significativas no peso corporal em comparação aos 

animais alimentados com DP (Fig. 4).  

O ganho de  peso corporal pelos animais THOP1
-/-

 alimentados com DH foi 

significativamente menor do que nos animais em WT alimentados com DH (Fig. 4). Da 

mesma forma, as fêmeas WT alimentadas com DH ganharam mais peso corporal que as 

fêmeas THOP1
-/-

 alimentadas com DH (Fig. 4A). Os animais THOP1
-/-

 machos que 

receberam DP ganharam um pouco mais de peso corporal ao longo das 24 semanas que 

os machos WT alimentados com DP (Fig. 4B). As imagens de raios-X in vivo (Fig. 4E) 

sugerem que os machos WT e THOP1
-/-

 alimentados com DP contêm conteúdo de 

gordura semelhante (8,98 ± 0,85% vs 6,58 ± 0,45%, respectivamente; n = 4-5). Os 

animais WT alimentados com DH apresentaram 18,2 ± 0,72% de gordura em 

comparação com 12,64 ± 1,7% dos animais THOP1
-/-

 (n = 4-5). Esses dados sugerem 
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que os camundongos machos WT ganharam 5,5% mais gordura corporal que os 

THOP1
-/-

 quando ambos foram alimentados com DH (Fig. 4F). 

 

 

 

Figura 4 - Avaliação semanal do peso e quantificação do tecido adiposo dos animais WT e 

THOP1
-/-

. O ganho de peso dos animais foi mensurado durante as 24 semanas de 

tratamento com as dietas. A) Acompanhamento semanal do peso das fêmeas; B) 

Acompanhamento semanal do peso dos machos; C) Área sob a curva (AUC) do 

acompanhamento semanal do peso das fêmeas; D) AUC do acompanhamento 

semanal do peso dos machos; E) Imagens de raio-x dos animais machos e F) 

Quantificação do tecido adiposo dos animais machos. As letras representam: a, WT 

DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT 

DH vs THOP1
-/-

 DH. 
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As diferenças no peso corporal dos animais WT e THOP1
-/-

 podem ser melhor 

visualizadas após a subtração dos pesos corporais medidos após a 24ª semana dos 

respectivos pesos corporais determinados antes do início da administração das dietas 

(Tabela 3). Esses dados apontam que, ao longo das 24 semanas, as fêmeas WT 

alimentadas com DH ganharam 6,9 g mais de peso corporal em comparação com as 

fêmeas WT alimentadas com DP (Tabela 3). No mesmo período, as fêmeas THOP1
-/-

 

alimentadas com DH ganharam apenas 3,9 g, o que corresponde a 56% do ganho de 

peso corporal pelas fêmeas WT alimentadas com DH (Tabela 3). Os animais machos 

WT alimentados com DH ganharam 14,2 g adicionais de peso corporal em comparação 

com os machos WT alimentados com DP (Tabela 3). O THOP1
-/-

 alimentado com DH 

durante o mesmo período ganhou apenas 3,8 g, correspondendo a 27% do ganho de 

peso corporal pelos animais WT alimentados com DP (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Delta (Δ). Diferença do peso corporal da 24ª semana com o peso antes do primeiro 

dia alimentação dos animais com diferentes dietas. 

Genótipo/Fenótipo Δ (g) DP Δ (g) DH Δ (g) DH - Δ (g) DP 

WT fêmeas 9.7 16.6 6.9 (100%) 

THOP1
-/-

 fêmeas 8.0 11.9 3.9 (56%) 

WT machos 12.3 26.5 14.2 (100%) 

THOP1
-/-

 machos 15.0 18.8 3.8 (27%) 

 

NOTA: Entre parênteses, estão às porcentagens do peso adquiridas por WT e THOP1
-/-

 em 

média ao longo das 24 semanas de DH em comparação com o DP. n = 6-9. 
 

Apesar das diferenças no peso corporal, a ingestão de alimentos, água e calorias 

entre esses distintos grupos foi semelhante (Tabela 4). Os índices de Lee dos animais 

alimentados com DH foram maiores que os dos animais alimentados com DP após 24 

semanas (Tabela 4). O peso do fígado, tecidos adiposos (retroperitoneal, inguinal, 

epididimal/ovariano) e músculos (sóleo e gastrocnêmio) foram determinados e 

corrigidos pelo peso corporal do respectivo animal (Tabela 4). Os fígados das fêmeas 

WT e THOP1
-/-

 e dos machos THOP1
-/-

 que receberam DH pesaram menos que seus 

respectivos animais de controle alimentados com DP (Tabela 4). Os pesos do tecido 

adiposo não foram diferentes entre os animais WT e THOP1
-/-

 alimentados com DP, 

comparando os grupos machos e fêmeas (Tabela 4). No entanto, os tecidos adiposos 

THOP1
-/-

 fêmeas e machos de animais alimentados com DH pesavam 

significativamente menos que os respectivos tecidos de animais WT alimentados com 
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DH (Tabela 4). Os músculos sóleo e gastrocnêmio pesaram menos nas fêmeas WT e 

THOP1
-/-

 alimentadas com DH em comparação com respectivos controles alimentados 

com DP (Tabela 4). O músculo THOP1
-/-

 gastrocnêmio de animais alimentados com DH 

pesou mais em comparação com os respectivos animais controle WT (Tabela 4). Não 

foram observadas diferenças no conteúdo lipídico fecal total de WT e THOP1
-/-

, 

alimentados com DP ou DH ao longo das 24 semanas das experiências (Fig. 5). 

Tomados em conjunto, os resultados acima corroboram as análises de raios-X (Fig. 5), 

mostrando que as maiores diferenças nos pesos corporais dos animais WT e THOP1
-/-

 

estão relacionadas ao seu teor de gordura. 

 

Tabela 4 - Parâmetros biológicos e peso dos tecidos. Avaliação dos parâmetros biológicos dos 

animais WT e THOP1
-/- 

fêmeas e machos medidos durante as 24 semanas e peso 

úmido dos tecidos retirados ao final das 24 semanas de dietas DP e DH. 
 

 

 

 

 FÊMEAS 

Parâmetros WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

Peso 24.7 ± 0.42 29.3 ± 1.72
a
 22.3 ± 0.2

ccc
 24.8 ± 0.59

bb; d
 

Consumo de ração  3.55 ± 0.15 2.25 ± 0.05
a
 3.2 ± 0.1 1.9 ± 0.1

bb
 

Consumo de água 4.05 ± 0.05 2.35 ± 0.3
a
 3.5 ± 0.1

c
 2.55 ± 0.2

b
 

Consumo de calorias  13.5 ± 0,6 12.05 ± 0.3 11.75 ± 0.05 10.35 ± 0.05 

Índice de Lee 39.0 ± 0.43 43.3 ± 1.70
a
 37.1 ± 0.26

cc
 39.3 ± 0.52

b; d
 

Fígado 3.53 ± 0.11 2.56 ± 0.06
aa

 3.46 ± 0.09 3.01 ± 0.07
bb; ddd

 

Tecido Adiposo Retroperitoneal 0.73 ± 0.10 4.22 ± 0.25
aa

 0.82 ± 0.05 2.00 ± 0.33
b; dd

 

Tecido Adiposo Inguinal 1.12 ± 0.11 4.63 ± 0.28
aa

 1.49 ± 0.09 2.42 ± 0.26
b; dd

 

Tecido Adiposo Ovariano 1.87 ± 0.12 6.28 ± 0.35
aa

 1.99 ± 0.20 3.59 ± 0.42
 b; dd

 

Sóleo 0.06 ± 0.003 0.05 ± 0.003
a
 0.07 ± 0.002 0.06 ± 0.001 

Gastrocnemio 1.09 ± 0.02 0.75 ± 0.02
a
 1.00 ± 0.03 0.83 ± 0.12 

 MACHOS 

Parâmetros WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

Peso 27.7 ± 0.28 42.0 ± 0.8
aaa

 30.1 ± 0.5
cc

 32.6 ± 0.74
b; ddd

 

Consumo de ração  3.5 ± 0.2 2.5 ± 0.2 3.4 ± 0.1 2.5 ± 0.2 

Consumo de água 3.65 ± 0.05 2.55 ± 0.6
bb

 3.45 ± 0.05 2.65 ± 0.5 

Consumo de calorias  13.25 ± 0.7 13.45 ± 1.0 12.8 ± 0.3 13.8 ± 0.1 

Índice de Lee 42.2 ± 0.24 55.8 ± 0.82
aaa

 44.2 ± 0.48
cc

 46.5 ± 0.70
b; ddd

 

Fígado 3.77 ± 0.07 4.60 ± 0.25
a
 3.87 ± 0.10 3.09 ± 0.08

 bb; dd
 

Tecido Adiposo Retroperitoneal 0.94 ± 0.13 3.11 ± 0.19
aa

 0.44 ± 0.05
cc

 1.03 ± 0.18
b; dd

 

Tecido Adiposo Inguinal 1.35 ± 0.06 4.83 ± 0.19
aa

 0.92 ± 0.04
ccc

 1.40 ± 0.17
b; dd

 

Tecido Adiposo Epididimal 1.87 ± 0.11 3.07 ± 0.23
a
 1.41 ± 0.13

c
 2.58 ± 0.36

b
 

Sóleo 0.06 ± 0.001 0.05 ± 0.002
a 

0.07 ± 0.003 0.05 ± 0.001
b
 

Gastrocnemio 1.07 ± 0.02 0.72 ± 0.01
aa

 1.06 ± 0.01 0.99 ± 0.02
b; dd
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NOTA: O peso dos animais e dos tecidos estão expressos em gramas (g). O consumo de ração 

em gramas, por dia e por animal (g/dia/animal); consumo de água em mililitros, por dia, por 

animal (mL/dia/animal); consumo de calorias, por dia, por animal (Kcal/dia/animal). As letras 

representam:  a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 

DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 4-9.  

 
 

 
 

Figura 5 – Quantificação do conteúdo lipídico nas fezes. Através do protocolo da técnica de 

FOCLH foi quantificado o conteúdo lipídico nas fezes dos camundongos WT e 

THOP1
-/-

 machos alimentados com DP ou DH. Teor de lipídios: A) antes de 

introduzir as dietas; B) no 6º dia; C) no 12º dia e D) 24º dia após o início do 

tratamento.  

 

A hipertensão e o DM2 são duas doenças comuns associadas à obesidade e ao 

excesso de peso. Parâmetros funcionais cardíacos, como pressão arterial sistólica (PAS) 

e frequência cardíaca (FC), não foram alterados nos animais WT nem nos THOP1
-/-

 

alimentados com DP ou DH (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Pressão Arterial Sistólica e Frequência Cardíaca. Os registros de foram obtidos na 

20ª e 24ª semana de tratamento dos grupos experimentais. 

 

 Pressão sanguínea sistólica (mmHg) Frequência Cardíaca (bpm) 

 20
ª 
semana 24

ª 
semana 20

ª 
semana 24

ª 
semana 

WT DP 101.1 ± 2.91 95.99 ± 0.86 748.1 ± 12.50 766.5 ± 8.88 

WT DH 105.1 ± 4.42 97.19 ± 2.32 751.3 ± 7.58 761.7 ± 9.85 

THOP1
-/- 

DP 111.3 ± 1.82 107.5 ± 3.15 724.8 ± 6.67 708.5 ± 37.28 

THOP1
-/- 

DH 99.87 ± 6.55 102.0 ± 7.79 723.9 ± 13.82 695.6 ± 64.86 

 

O monitoramento da glicemia foi realizado a cada duas semanas durante as 24 

semanas, em animais previamente em jejum por 12 horas (Fig. 6). O grupo de animais 

machos WT alimentados com DH (Fig. 6B) foi o único a apresentar um aumento 

gradual e sustentado dos níveis de glicose no sangue ao longo das 24 semanas de 

tratamento (Fig. 6). 

 

 

Figura 6 - Glicemia. Acompanhamento quinzenal da glicemia dos animais WT e THOP1
-/- 

alimentados com DP ou DH. A) Glicemia das fêmeas e B) Glicemia dos machos. n 

= 6-9.  
 

 

O TTG e o TTI foram realizados no final das 24 semanas para os animais 

machos e fêmeas alimentados com DP ou DH (Fig. 7). O TTG mostrou que THOP1
-/-

, 

machos e fêmeas, alimentados com DP ou DH, apresentaram captação mais lenta da 

glicose no sangue que os animais WT alimentados com DP (7A; B), mostrando-se essa 

diferença fenotípica mais evidente nas fêmeas THOP1
-/-

 (Fig. 7A). Após 120 min do 

experimento de TTG, os níveis de glicose no sangue de todos os grupos, exceto o WT 

alimentado com DH, retornaram aos níveis basais iniciais (Fig. 7A; B). Em seguida, a 

TTI sugeriu que os animais WT machos alimentados com DH desenvolveram 
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resistência à insulina, enquanto todos os outros grupos permaneceram sensíveis à 

insulina (Fig. 7F).  

 

 

Figura 7 - Teste de tolerância à glicose (TTG) e insulina (TTI). Os animais WT e THOP1
-/-

 

fêmeas e machos foram submetidos a um jejum de 12h para a realização dos testes. 

Foi dada uma injeção intraperitoneal de 2g/Kg de glicose para o TTG e 0.75U/Kg, 

para o TTI, para os animas e posteriormente a glicose sanguínea foi medida nos 

tempos estipulados. A) TTG; C) Área sob a curva (AUC) e E) TTI das fêmeas, 

respectivamente. B) TTG; D) AUC e F) TTI dos machos, respectivamente. As letras 

representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs 

THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 4-9.  

 

Os níveis sanguíneos de insulina dos animais WT e THOP1
-/-

 fêmeas e machos 

após uma restrição alimentar de 4h ou jejum por 12h com administração de glicose, 
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foram semelhantes; esses dados sugerem que as células beta pancreáticas estavam 

funcionando regularmente nesses animais (Fig. 8). 

 

 

 

Figura 8 - Dosagem Insulina. Os níveis de insulina foram dosados no plasma dos animais 

fêmeas e machos WT e THOP1
-/-

. A) níveis de insulina das fêmeas após restrição 

alimentar de 4h; B) níveis de insulina dos machos após restrição alimentar de 4h. C) 

níveis de insulina das fêmeas após jejum de 12h com injeção intraperitoneal de 

glicose. D) níveis de insulina dos machos após jejum de 12h com injeção 

intraperitoneal de glicose. 

 

Em seguida, foi realizado o TTP, e os resultados sugeriram que as fêmeas WT e 

THOP1
-/-

 (com DP) tinham habilidades gliconeogenicas semelhantes (Fig. 9A). Os 

animais THOP1
-/-

 machos alimentados com DP também tinham capacidades 

gliconeogenicas normais (Fig. 9B). No entanto, a quantidade total de glicose produzida 

a partir de piruvato pelos animais machos THOP1
-/-

 foi menor em comparação com os 

animais WT durante o período de análise de 120 minutos (Fig. 9B). É possível que os 

animais THOP1
-/-

 tenham sido mais sensíveis à insulina, o que permitiu que captassem a 

glicose com mais eficiência que os camundongos WT. 
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Figura 9 - Teste de Tolerância ao Piruvato (TTP). Os animais WT e THOP1
-/-

 fêmeas e 

machos foram submetidos a um jejum de 16h para a realização do teste. Foi dada 

uma injeção intraperitoneal de 2g/Kg de piruvato para os animas e posteriormente a 

glicose sanguínea foi medida nos tempos estipulados. A) TTP das fêmeas; B) Área 

sob a curva (AUC) das fêmeas; C) TTP dos machos; D) AUC dos machos. A letra 

representa: a,WT vs THOP1
-/-

. n = 4-9.  

 

O colesterol total foi maior nos camundongos WT de ambos os gêneros 

alimentados com DH, em comparação ao WT alimentado com DP (Tabela 6). Entre os 

grupos THOP1
-/-

 alimentados com DP ou DH, não foram observadas diferenças em seus 

níveis de colesterol, enquanto níveis reduzidos de colesterol foram observados nos 

animais THOP1
-/-

 machos alimentados com DH em comparação com os camundongos 

WT (Tabela 6).  

Por sua vez, os níveis sanguíneos da HDL foram reduzidos nas fêmeas THOP1
-/-

 

alimentadas com DH, em comparação com as fêmeas WT alimentadas com a mesma 

dieta (Tabela 6). Os camundongos THOP1
-/-

 machos foram observados com níveis 

sanguíneos mais altos de triglicérides em comparação aos camundongos WT, 

alimentados com DP ou DH (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Parâmetros bioquímicos. Dosagem do colesterol total, triglicérides e HDL de 

camundongos WT e THOP1
-/-

 fêmeas e machos alimentados com DP ou DH. 

 FÊMEAS 

Parâmetros WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

Colesterol total 118.5 ± 6.9 151.4 ± 9.9
a
 115.9 ± 6.8 143.9 ± 16.4 

Triglicérides 111.5 ±13.0 134.4 ± 17.4 132.1 ± 12.5 101.5 ± 8.6 

HDL 58.5 ± 18.9 95.9 ± 18.0 30.6 ± 3.0 46.4 ± 11.0
d
 

 
 

 MACHOS 

Parâmetros WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

Colesterol total 109.0 ± 5.7 235.8 ± 8.7
a
 132.8 ± 11.85 139.4 ± 7.2

d
 

Triglicérides 115.7 ± 11.7 100.4 ± 1.7 151.5 ± 8.2
c
 126.4 ± 5.8

b, d
 

HDL 68.3 ± 3.8 61.3 ± 0.2 63.9 ± 3.8 68.9 ± 2.8 

 

NOTA: As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT 

DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 4-9.  

 

Os sinais neuronais e endócrinos são bem conhecidos por atuar no hipotálamo 

para controlar a fome e à saciedade através de peptídeos orexigênicos e anorexigênicos. 

Os níveis de adiponectina foram semelhantes nos grupos WT e THOP1
-/-

 alimentados 

com DP ou DP (Fig. 10).  

 

 

Figura 10 - Dosagem de Adiponectina. Os níveis de adiponectina foram dosados no soro dos 

animais fêmeas e machos WT e THOP1
-/-

 alimentados com DP ou DH. A) níveis de 

adiponectina das fêmeas; B) níveis de adiponectina dos machos. 

 

Nos animais WT, tanto fêmeas quanto machos, os níveis sanguíneos de insulina 

e resistina aumentaram, enquanto a grelina diminuiu nos animais alimentados com DH 

em comparação aos animais alimentados com DP (Tabela 7). Por outro lado, os níveis 

desses hormônios permaneceram semelhantes nos animais THOP1
-/- 

(Tabela 7). Esses 
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dados corroboram as observações acima de que os animais THOP1
-/-  

não estavam 

desenvolvendo obesidade. 

 

 

Tabela 7 - Imunoensaio multiplex. Dosagem de hormônios metabólicos em amostras de soro de 

camundongos WT e THOP1
-/-

 fêmeas e machos alimentados com DP ou DH. 

 

 FÊMEAS 

Hormônios WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

Insulina (pg/mL) 120.8 ± 7.5 459.9 ± 75.8
aa

 95.10 ± 16.5 106.5 ± 17.8
dd

 

Resistina (pg/mL) 3756 ± 536.2 10458 ± 1648
aa

 3957 ± 300.4 4845 ± 624.4
dd

 

Ghrelina (pg/mL) 905.6 ± 105.3 485.9 ± 55.0
a
 710.8 ± 221.6 713.8 ± 211.8 

 

 MACHOS 

Hormônios WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

Insulina (pg/mL) 223.0 ± 39.0 1901 ± 255.0
aa

 148.0 ± 40.7 235.9 ±103.2
dd

 

Resistina (pg/mL) 2437 ± 140.1 8588 ± 506.0
aa

 2837 ± 223.3 3417 ± 223.3
dd

 

Ghrelina (pg/mL) 552.2 ± 36.24 197.8 ± 29.4
aa

 604.4 ± 88.9 701.7 ± 54.4
dd

 

 

NOTA: As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT 

DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 4-9.  

 

O metabolismo energético em repouso dos camundongos WT e THOP1
-/- 

foi 

avaliado através da medição da atividade espontânea, produção de calor, consumo de 

oxigênio (VO2) e produção de dióxido de carbono (VCO2) ao longo de 24 horas (Fig. 

11-15). A produção de calor permaneceu semelhante entre os grupos dos animais 

machos WT e THOP1
-/-

, considerando todo o período de 24 horas (Fig. 11A, B e C). No 

entanto, considerando apenas o período das 17h às 22h que inclui o período de troca do 

ciclo claro/escuro, a produção de calor de camundongos THOP1
-/- 

alimentados com DP 

ou DH foi menor em comparação aosseus respectivos animais de controle WT (Fig. 

11D). 

A atividade espontânea, o VCO2 e o VO2 dos animais WT alimentados com DH 

foi menor que a dos WT alimentados com DP, durante as 24 horas inteiras e no período 

das 17h às 22h. (Fig 12-14C). A atividade espontânea total e o VO2 de THOP1
-/- 

alimentados com DP ou DH não foram diferentes do WT durante o espaço de 24 horas 

(Fig. 12 e 13), enquanto o VCO2 de THOP1
-/- 

alimentado com DH foi menor que 

THOP1
-/- 

alimentado com DP (Fig 14C). Durante o intervalo das 17h às 22h, a atividade 

espontânea total, VCO2 e VO2 do THOP1
-/- 

alimentado com DP foi menor que o WT 
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alimentado com DP (Fig. 13 e 14D). Entre os grupos THOP1
-/-

, a atividade espontânea, 

o VCO2 e o VO2 foram semelhantes (12-14C). 

Quanto à taxa de troca respiratória (RER; RER com um valor de 0,7 indica que a 

gordura é a fonte de combustível predominante; com valor um de 1,0 é indicativo de 

carboidratos sendo a fonte de combustível predominante e um valor entre 0,7 e 1,0 

sugere uma mistura de gorduras e carboidratos) durante o período de 24 horas, tanto 

WT quanto THOP1
-/-

  alimentados com a DH apresentaram RER menor em comparação 

com aos seus respectivos grupos de controle alimentados com DP (Fig 15). Esses dados 

sugerem que os animais WT e o THOP1
-/- 

da DH alimentavam-se predominantemente 

de gordura como fonte de combustível (Fig. 15). Ademais, juntos esses dados indicam 

que a redução do peso corporal e do tecido adiposo dos animais THOP1
-/- 

poderiam ser 

devidos ao seu metabolismo distinto de gordura, que não estava induzindo maior 

produção de calor nem estava relacionado à maior atividade locomotora.  
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Figura 11 - Avaliação da produção de calor. Através do experimento de calorimetria indireta 

podemos realizar a comparação dos valores de calor produzido (mL/Kg/h) pelos 

camundongos WT e THOP1
-/-

 machos alimentados com DP ou DH. A) Diferença 

da produção de calor entre os animais que foram alimentados com DP; B) Diferença 

da produção de calor dos animais que receberam um DH; C) Área sob a curva 

(AUC) do período total do teste (6h – 18h); D) AUC do período parcial das 5h – 

22h do teste.  n=4. As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs 

THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. 
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Figura 12 - Avaliação da Atividade Espontânea. Através do experimento de calorimetria 

indireta podemos realizar a comparação dos valores da atividade espontânea 

(mL/Kg/h) realizada pelos de camundongos WT e THOP1
-/-

 machos alimentados 

com DP ou DH. A) Diferença da atividade espontânea entre os animais que foram 

alimentados com DP; B) Diferença da atividade espontânea dos animais que 

receberam um DH; C) Área sob a curva (AUC) do período total do teste (6h – 

18h); D) AUC do período parcial das 5h – 22h do teste. n=4. As letras representam: 

(6 a.m. – 6 a.m); D) AUC do período das 5-10 p.m.  n=4. a, WT DP vs WT DH; b, 

THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 

DH. 
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Figura 13 - Avaliação do consumo de oxigênio (VO2). Através do experimento de 

calorimetria indireta podemos realizar a comparação dos valores de VO2 

(mL/Kg/h) pelos camundongos WT e THOP1
-/-

 machos alimentados com DP ou 

DH. A) Diferença do VO2 entre os animais que foram alimentados com DP; B) 

Diferença do VO2 dos animais que receberam um DH; C) Área sob a curva (AUC) 

do período total do teste (6h – 18h); D) AUC do período parcial das 5h – 22h do 

teste. n=4. As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs 

THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. 
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Figura 14 - Avaliação da produção dióxido de carbono (VCO2). Através do experimento de 

calorimetria indireta podemos realizar a comparação dos valores de VCO2 

(mL/Kg/h) realizada pelos de camundongos WT e THOP1
-/-

 machos alimentados 

com DP ou DH. A) Diferença de VCO2 entre os animais que foram alimentados 

com DP; B) Diferença de VCO2 dos animais que receberam um DH; C) Área sob a 

curva (AUC) do período total do teste (6h – 18h); D) AUC do período parcial das 

5h – 22h do teste. n=4. As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 

DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. 
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Figura 15 - Avaliação da taxa de troca respiratória (RER). Através do experimento de 

calorimetria indireta podemos realizar a comparação do RER (mL/Kg/h) realizada 

pelos de camundongos WT e THOP1
-/-

 machos alimentados com DP ou DH. A) 

Diferença de RER entre os animais que foram alimentados com DP; B) Diferença 

de RER dos animais que receberam um DH; C) Área sob a curva (AUC) do 

período total do teste (6h – 18h); D) AUC do período parcial das 5h – 22h do teste. 

n=4. As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 

DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. 
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Estudos anteriores mostram que, em roedores, os níveis plasmáticos de 

corticosterona atingem um pico no início da fase escura, antes do início do período de 

atividade (155). De fato, os animais WT e THOP1
-/- 

apresentaram níveis 

significativamente mais altos de corticosterona às 19h do que às 7h da manhã (Fig. 16). 

No entanto, às 19h os níveis de corticosterona nos animais THOP1
-/- 

foram ainda mais 

altos do que nos animais WT (Fig. 16B).  

Os altos níveis transitórios de THOP1
-/- 

de corticosterona podem estar 

associados a diferenças observadas na produção de calor, atividade espontânea, níveis 

de VO2, VCO2 e RER durante o intervalo das 17h às 22h. Esses níveis transitórios 

podem ser benéficos, por exemplo, em uma menor resposta inflamatória desses animais. 

 

 

Figura 16 - Dosagem de corticosterona. Amostras de sangue da cauda de animais WT e 

THOP1
-/- 

machos foram coletadas nos horários de 7h e 19. Através dessas 

amostras foi obtido o plasma para verificação dos níveis plasmáticos de 

corticosterona. A) Níveis plasmáticos de corticosterona (µg/dL) às 7h; B) Níveis 

plasmáticos de cortisol (µg/dL) às 19h. A letra representa: a, WT vs THOP1
-/-

. n = 

4. 

  

Os camundongos machos THOP1
-/- 

e WT foram submetidos a uma dieta de 

restrição calórica por 96 h. Camundongos THOP1
-/- 

sob restrição calórica perderam 

mais peso que os animais WT (Fig. 17). A perda de peso corporal de animais THOP1
-/- 

sob restrição calórica foi completamente evitada pela administração de propranolol (Fig. 

17A e B). A glicose no sangue dos animais THOP1
-/- 

foi menor que a dos animais WT 

nas primeiras 24h de restrição calórica e às 48h de restrição calórica, a glicose no 

sangue voltou ao normal e permaneceu como os animais WT (Fig. 17C e B). O 

tratamento de animais WT com propranolol também impediu a redução dos níveis de 

glicose no sangue, principalmente às 48h. (Fig. 17). 
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Figura 17 - Experimentos de restrição alimentar. Os animais WT e THOP1
-/-

 machos foram 

submetidos a restrição alimentar. Durante 4 dias os animais foram alimentados com 

1,5 g/dia de DP e receberam solução salina oral ou propranolol (10 mg.kg-1 dia) e 

s parâmetros de variação de peso e glicemia foram avaliados. A) Variação do peso; 

B) Área sob a curva (AUC) da variação de peso; C) Variação da glicose sanguínea; 

D) Área sob a curva (AUC) da variação da glicose sanguínea. As letras 

representam: a, WT vs THOP1
-/-

; b, THOP1
-/-

 vs THOP1
-/-

 + propranolol. n = 7-10.  

 

 A lipólise do tecido adiposo é um processo catabólico estimulado pelo sistema 

adrenérgico que leva à quebra dos triglicerídeos armazenados nas células adiposas, 

liberando ácidos graxos e glicerol. A desregulação dos processos envolvidos na lipólise 

já foi observada na obesidade (143). 

Para avaliar se a via lipolítica dos animais THOP1
-/- 

foi alterada, realizou-se um 

teste de dosagem de glicerol; ademias, foram investigadas atividades lipolíticas basais e 

estimuladas pelo isoproterenol do tecido adiposo inguinal. As atividades lipolíticas 

basais do tecido adiposo inguinal WT e THOP1
-/- 

foram semelhantes (Fig. 18). Após a 

estimulação com isoproterenol, foi observado um aumento na atividade lipolítica nos 

tecidos adiposo inguinal WT e THOP1
-/- 

(Fig. 18). No entanto, sob o mesmo estímulo 

isoproterenol, o aumento da atividade lipolítica de THOP1
-/-

 foi significativamente 

C 
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maior que o dos animais WT (Fig. 18). Juntas, as análises de restrição calórica e 

atividade lipolítica sugerem que, pelo menos em parte, THOP1
-/- 

podem não ganhar 

peso/maior teor de gordura devido a uma resposta mais eficiente ao estímulo 

adrenérgico. 

 

 

 

Figura 18 - Dosagem de glicerol no tecido adiposo inguinal. O tecido adiposo inguinal de 

animais WT e THOP1
-/- 

machos foi usado para avaliar a concentração de glicerol 

produzida sob níveis basais ou após o estímulo com isoproterenol (ISO). As letras 

representam: a, WT Basal vs WT ISO; b, THOP1
-/-

 Basal vs THOP1
-/-

; c, WT 

Basal vs THOP1
-/-

 Basal; d, WT ISO vs THOP1
-/-

 ISO. n = 5. 

 

A eficiência metabólica de THOP1
-/- 

foi investigada pelo teste progressivo em 

esteira. Na intensidade mais alta do teste, os animais THOP1
-/-

 tanto as fêmeas (Fig 19 

A e B) quanto os machos (Fig 19 E e F), correram mais tempo que os animais WT até a 

exaustão (Fig. 19). Em baixa intensidade, os testes em esteira (aproximadamente 21 

m/min, correspondentes a 60% do valor médio da velocidade máxima percorrida por 

esses animais durante o teste anterior em esteira de alta intensidade), não apresentaram 

diferenças quando comparados THOP1
-/- 

e WT (Fig 19 C e D; G e H). 

 



68 
 

 

Figura 19 - Teste de resistência e exaustão. O teste de resistência e exaustão de alta e baixa 

intensidade em esteira foi realizado nos animais WT e THOP1
-/- 

fêmeas e machos. 

A-D) teste realizado nas fêmeas; E-H) teste realizado nos machos. A e E) 

Distância percorrida no teste de alta intensidade. B e F) Tempo percorrido no teste 

de alta intensidade. C e G) Distância percorrida no teste de baixa intensidade. D e 

H) Tempo percorrido no teste de baixa intensidade. A letra representa: a, WT DP 

vs THOP1
-/-

. 
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A análise histológica do fígado dos camundongos WT e THOP1
-/- 

machos com a 

coloração ácido periódico-Schiff (PAS) sugeriu que os animais THOP1
-/- 

alimentados 

com DP tê, aumentado o acúmulo de glicogênio em comparação com animais WT 

alimentados com DP (Fig. 20). Um conteúdo mais alto de glicogênio também estava 

presente, embora em menor extensão, nos fígados de THOP1
-/- 

alimentados com DH em 

relação aos seus respectivos controles WT alimentados com DH (Fig. 20). 

 

 

Figura 20 - Cortes histológicos de fígado corados com ácido periódico Schiff (PAS). O 

fígado dos animais de WT e THOP1
-/-

 machos foi cortado e corado com PAS para 

verificação do glicogênio no tecido. Os painéis apresentam ampliações aumentadas 

de 40 (superior), 100 (meio) ou 200 (inferior) vezes. Barras, 100μm. 
 

O fígado desses animais também foi corado com hematoxilina-eosina (HE) e 

sugeriram que os animais WT alimentados com DH, distintamente dos outros grupos 

analisados, apresentavam grandes áreas de acúmulo de lipídios no fígado, semelhante à 

doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) (Fig. 21). 
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Figura 21 - Cortes histológicos de fígado corados com hematoxilina e eosina (HE). O fígado 

dos animais de WT e THOP1
-/-

 machos foi cortado e corado com HE para 

verificação da presença de gotículas de gordura no tecido. Os painéis apresentam 

ampliações aumentadas de 40 (superior), 100 (meio) ou 200 (inferior) vezes. 

Barras, 100μm. 

 

Os níveis de expressão de genes específicos foram analisados no tecido hepático 

desses animais. Os THOP1
-/- 

alimentados com DP ou DH apresentaram níveis reduzidos 

de expressão de mRNA de CD36 em comparação com camundongos os WT 

alimentados com DP ou DH (Tabela 8).  

O CD36 está associado a DHGNA em humanos e camundongos, contribuindo 

também para a dislipidemia associada à obesidade induzida por DH em camundongos 

C57BL6 (24,156,157). A expressão mais baixa de CD36 do fígado, juntamente com a 

sensibilidade regular à insulina de THOP1
-/-

, poderia favorecer a esteatose reduzida no 

fígado de THOP1
-/-

. O THOP1
-/-

 alimentado com DH também tem níveis reduzidos de 

expressão de mRNA de receptor gama ativado por proliferador de peroxissomo (PPAR-

γ) e ácidos graxos sintase (FAS) em comparação com o WT alimentado com DH 

(Tabela 8). O aumento da expressão hepática de PPAR-γ e FAS também aumenta o 

acúmulo de gordura no fígado (158,159). 
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Tabela 8 - Expressão gênica no fígado de camundongos machos por qRT-PCR. 

 MACHOS 

Gene WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

PPAR-α 1.13 ± 0.24 1.15 ± 0.27 1.11 ± 0.10 0.99 ± 0.18 

PPAR-γ 1.11 ± 0.24 1.58 ± 0.18
aa

 0.85 ± 0.06   0.70 ± 0.04
d
 

PGC-1α 1.10 ± 0.23 0.70 ± 0.09 1.01 ± 0.10 1.53 ± 0.37 

FAS 1.19 ± 0.33 1.55 ± 0.28 1.00 ± 0.05  0.74 ± 0.10
d
 

LPL 1.08 ± 0.17 1.28 ± 0.15 1.31 ± 0.16 1.52 ± 0.20 

CD36 1.18 ± 0.31 1.87 ± 0.15  0.43 ± 0.05
c
       0.27 ± 0.01

b; ddd
 

 

NOTA: As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT 

DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 4-9.  
 

 Em seguida, os níveis de expressão de dicer e microRNAs específicos foram 

avaliados (Fig. 22). A expressão do mRNA da dicer foi reduzida em camundongos WT 

alimentados com DH em comparação com DP, enquanto nenhuma diferença foi 

observada nos níveis de dicer mRNA em camundongos THOP1
-/-

 alimentados com DP 

ou DH (Fig. 22A). A expressão de dicer em camundongos THOP1
-/-

 alimentados com 

DH foi maior do que em WT alimentados com DH (Fig. 22A). Por sua vez, os animais 

THOP1
-/-

 alimentados com DP apresentaram níveis de expressão maiores de miR-212 e 

miR-127 do que os ratos WT alimentados com DP, enquanto apresentaram níveis de 

expressão semelhantes de miR-222, miR-34a, miR-182 e miR-149 (Fig. 22B). A DH 

aumentou os níveis de expressão do miR-222 e miR-149 nos WT, mas não nos 

camundongos THOP1
-/-

 (Fig 22C). Os níveis de expressão de pri-miR-222 não foram 

alterados nesses grupos (Fig. 22D). Portanto, a expressão alterada de genes específicos e 

microRNAs corroboram as análises histológicas, sugerindo que os animais THOP1
-/-

 

alimentados com DH não estavam desenvolvendo DHGNA como observado em 

camundongos WT alimentados com DH (Fig. 22). 
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Figura 22- Níveis de expressão de mRNA da Dicer e microRNA no tecido hepático. A 

expressão da Dicer e dos micrRNAs foram avaliadas no fígado de camundongos 

WT e THOP1
-/-

 machos. A) Níveis de expressão de mRNA da Dicer; B) Efeito do 

fenótipo na expressão dos microRNAs maduros; C) efeito da dieta e do fenótipo na 

expressão dos microRNAs maduros; D) Efeito da dieta e do fenótipo na expressão 

dos microRNAs do pri-miR-222. O símbolo e as letras representam: 
*
diferença 

entre o mesmo fenótipo a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT 

DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 5-6. 

 

 Os níveis de expressão gênica também foram analisados no tecido adiposo 

inguinal de animais WT e THOP1
-/-

. Os tecidos adiposos inguinal e retroperitoneal 

foram escolhidos para análises de expressão de genes e microRNA devido às suas 

grandes diferenças de peso comparando-se os animais WT e THOP1
-/-

 (Tabela 4).  
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Os machos WT alimentados com DP apresentam níveis mais altos de expressão 

de tecido adiposo de lipoproteína lipase (LPL), CD36, CD206, CD11C e F4/80, em 

comparação a os machos THOP1
-/- 

alimentados com DP (Tabela 9). Por sua vez, os 

machos WT alimentados com DH, mostraram níveis de expressão reduzidos de PPAR-

γ, FAS e LPL, e aumentaram os níveis de expressão de CD206, CD11C e F4-80 em 

comparação a os machos WT alimentados com DP (Tabela 9). Os machos THOP1
-/- 

alimentados com DH comparados aos machos THOP1
-/- 

alimentados com DP 

apresentaram níveis aumentados de expressão de LPL, CD36, CD206 e F4/80 (Tabela 

9). Distintamente dos machos WT, os machos THOP1
-/- 

alimentados com DH 

apresentaram expressão aumentada de PPAR-γ, FAS e CD36 em comparação a os DP 

alimentados com THOP1
-/-

 (Tabela 9). Os machos THOP1
-/- 

alimentados com DH, 

semelhante aos camundongos WT, apresentaram níveis aumentados de expressão de 

CD206, embora em níveis mais baixos quando comparados os animais WT e THOP1
-/- 

alimentados com DH (Tabela 9). Além disso, os níveis de PPAR-γ, FAS, LPL e F4/80 

de THOP1
-/-

 alimentados com DH em comparação com os camundongos WT 

alimentados com DH (Tabela 9). A expressão aumentada de PPAR-γ em THOP1
-/- 

em 

comparação com camundongos WT pode estar associada a níveis mais altos de 

corticosterona em THOP1
-/- 

no início do período de atividade, além de manter a 

sensibilidade regular à insulina também quando comparada a camundongos WT. Uma 

expressão mais alta de PPAR-γ pode aumentar a adipogênese em THOP1
-/-

. 

 

Tabela 9 - Expressão gênica no tecido adiposo de camundongos fêmeas e machos por qRT-

PCR. 

 FÊMEAS 

Gene WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

PPAR-α 1.22 ± 0.46 4.02 ± 1.02
a
 1.03 ± 0.14 4.45 ± 1.17

b
 

PPAR-γ 1.01 ± 0.06 0.68 ± 0.05
a
   0.37 ± 0.13

cc
 0.57 ± 0.17 

FAS 1.23 ± 0.47 0.78 ± 0.28 0.56 ± 0.12 1.01 ± 0.58 

LPL 1.01 ± 0.08 0.68 ± 0.13    0.21 ± 0.07
cc

 0.59 ± 0.18 

CD36 1.01 ± 0.08 0.85 ± 0.10    0.23 ± 0.07
ccc

  0.67 ± 0.13
b
 

CD206 1.03 ± 0.12 1.26 ± 0.17   0.40 ± 0.08
cc

 0.82 ± 0.21 

CD11C 1.01 ± 0.08   8.36 ± 2.10
aa

 2.48 ± 0.53
c
 1.45 ± 0.45

d
 

F4/80 1.02 ± 0.10 2.86 ± 0.54
a
 0.59 ± 0.09

c
 1.35 ± 0.43 
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 MACHOS 

Gene WT DP WT DH THOP1
-/- 

DP THOP1
-/- 

DH 

PPAR-α 1.00 ± 0.04    1.51 ± 0.24   0.99 ± 0.27  1.67 ± 0.65 

PPAR-γ 1.03 ± 0.10  0.51 ± 0.02
aa

   0.96 ± 0.08  1.10 ± 0.07
ddd

 

FAS 1.05 ± 0.14   0.27 ± 0.03
aa

   0.78 ± 0.15  1.06 ± 0.16
dd

 

LPL 1.08 ± 0.16 0.58 ± 0.09
a
 0.47 ± 0.07

cc
  0.90 ± 0.10

bb; d
 

CD36 1.05 ± 0.12    0.77 ± 0.06 0.59 ± 0.04
cc

  0.96 ± 0.04
bbb; d

 

CD206 1.01 ± 0.07 1.28 ± 0.06
a
 0.36 ± 0.06

cc
  0.85 ± 0.08

bb; d
 

CD11C 1.02 ± 0.08   6.48 ± 0.47
aaa

   0.34 ± 0.08
ccc

  0.27 ± 0.03
ddd

 

F4/80 1.14 ± 0.31 2.16 ± 0.14
a
 0.30 ± 0.04

c
 0.47 ± 0.03

b; ddd
 

 

NOTA: As letras representam: a, WT DP vs WT DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT 

DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 DH. n = 4-9.  
 

Em seguida, os níveis de expressão de microRNAs e dicer foram avaliados no 

tecido adiposo retroperitoneal dos animais machos (Fig. 23). A expressão de dicer foi 

semelhante entre WT e THOP1
-/- 

alimentados com DP ou DH (Fig. 23A). No THOP1
-/- 

alimentado com DP, os níveis de expressão do miR143 foram maiores que nos 

camundongos WT alimentados com DP; todos os outros microRNAs analisados foram 

expressos de forma semelhante com DP (Fig. 23B), somente em camundongos WT 

alimentados com DH os níveis de expressão de miR-212 e miR-222 aumentaram (Fig. 

23 C). Nos camundongos THOP1
-/-

 alimentados com DH, apenas os níveis de expressão 

do miR-130 foram aumentados pela DH (Fig. 23C). Os níveis de expressão de pri-miR-

222 foram drasticamente reduzidos no tecido adiposo retroperitoneal THOP1
-/-

 (Fig. 

23D). No total, os dados acima sugerem que os camundongos THOP1
-/- 

têm alterado os 

padrões de expressão de microRNA no fígado e tecidos adiposos. 
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Figura 23 - Níveis de expressão de mRNA da Dicer e microRNA no tecido adiposo 

retroperitoneal. A expressão da Dicer e dos micrRNAs foram avaliadas no tecido 

adiposo retroperitoneal de camundongos WT e THOP1
-/-

 machos. A) Níveis de 

expressão de mRNA da Dicer; B) Efeito do fenótipo na expressão dos microRNAs 

maduros; C) efeito da dieta e do fenótipo na expressão dos microRNAs maduros; 

D) Efeito da dieta e do fenótipo na expressão dos microRNAs do pri-miR-222. O 

símbolo e as letras representam:
 *
diferença entre o mesmo fenótipo a, WT DP vs WT 

DH; b, THOP1
-/-

 DP vs THOP1
-/-

 DH; c, WT DP vs THOP1
-/-

 DP; d, WT DH vs THOP1
-/-

 

DH. n = 5-6. 
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Sabe-se que a THOP1 pode afetar a função celular pela metabolização dos 

peptídeos intracelulares (12,18,22,37,50,62). Como a THOP1
-/-

 afetou os níveis de 

peptídeo intracelular do tecido adiposo inguinal de camundongos WT e THOP1
-/-

, 

alimentados com DP ou DH, foi investigada mais profundamente a ação dos peptídeos 

intracelulares. O tecido adiposo inguinal foi escolhido, pelo menos em parte, devido à 

sua grande diferença no ganho de peso quando comparados os animais WT e THOP1
-/-

 

alimentados com DH (Tabela 3). A ESMS e a marcação de isotópica foram combinadas 

(29,42) para identificar e semi-quantificar peptídeos intracelulares (Tabela 10). A tabela 

10 exibe as sequências de aminoácidos dos dezessete peptídeos identificados, suas 

proteínas precursoras com a localização subcelular predominante respectiva e a 

proporção média de THOP1
-/-

/WT dos peptídeos identificados em duplicatas de pelo 

menos três de cinco repetições experimentais. Esses procedimentos foram relevantes 

para aumentar a robustez dos dados, pois as concentrações relativas dos peptídeos 

intracelulares variam muito entre as diferentes amostras, como observado anteriormente 

(54). 

A maioria dos peptídeos aqui identificados (quatorze de dezessete) apresentam 

proporções relativas alteradas em THOP1
-/-

 em comparação com animais WT 

alimentados com DP (Tabela 9, faixas coloridas). Em animais alimentados com DP, a 

relação THOP1
-/-

/ WT relativa de treze peptídeos aumentou (possivelmente 

representando substratos THOP1), enquanto um peptídeo diminuiu (possivelmente 

representando um produto THOP1). Estes dados sugerem que a THOP1
-/-

 por si só 

afetou os níveis de peptídeos intracelulares no tecido adiposo de camundongos 

C57BL6.  

Alterações no perfil peptídico intracelular também foram encontradas no cérebro 

de camundongos THOP1
-/-

 (42,56) e tecidos periféricos de camundongos knockout para 

Nln (43). A Nln é uma oligopeptidase estruturalmente homóloga à THOP1 (22). Dos 

treze peptídeos em que os níveis relativos foram elevados em THOP1
-/-

 em comparação 

com o WT, sete peptídeos permaneceram aumentados, enquanto seis peptídeos 

diminuíram após esses animais serem alimentados com DH (Tabela 9). Os três 

peptídeos nos quais as proporções relativas de THOP1
-/-

/WT alimentados com DP não 

foram alterados, diminuíram nos animais THOP1
-/-

 que foram alimentados com DH 

(Tabela 10).  

Portanto, o DH reduziu os níveis de dez dos dezessete peptídeos intracelulares 

aqui identificados no tecido adiposo inguinal de ambos os animais THOP1
-/-

 e WT 
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(Tabela 10), no entanto, a razão pela qual esses peptídeos diminuíram após a DH em 

THOP1
-/-

 não foi investigada, uma possibilidade é que outras peptidases intracelulares 

ou subunidades do proteassoma tenham sido induzidas pelo DH. Um peptídeo 

intracelular (AQGGVLPNIQAVLLPK, cunhado "May1"), derivado da histona H2A 

tipo 1-B, aumentou ainda mais quando os animais foram alimentados com DH (Tabela 

10). May1 juntamente com outros seis peptídeos (May2 a May7) que se mostraram 

aumentados nos animais THOP1
-/-

 / WT alimentados com DP e diminuídos após os 

animais serem alimentados com DH também foram selecionados para futuras 

investigações funcionais. 

 
Tabela 10 - Identificação semi quantitativa de peptídeos intracelulares no tecido adiposo de 

camundongos WT e THOP1
-/-

. 

 

 
 
NOTA: Os números entre parêntesis indicam o número de animais nos quais os respectivos 

peptídeos foram identificados em duplicata (marcação isotópica “forword” e reversa). n = 5. PI:  

ponto iselétrico dos peptídeos; C, citosol; N, núcleo; VS, via secretória; P, peroxissomo. 

Marcados com vermelho, peptídeos que aumentaram > 2,0; marcados em verde, peptídeos que 

diminuiram > 0,5. As concentrações relativas estavam entre 0,5-2,0. 

 

Em seguida, as possíveis funções dos May peptídeos na expressão gênica foram 

investigadas em um modelo de célula de adipócitos bem caracterizado, 3T3L1 (62). Os 

peptídeos May1-May7 foram sintetizados quimicamente sem ou com um peptídeo 

permeável às células (cpp; YGRKKRRQRRR) ligado covalentemente ao seu C terminal 

(May1c-May7c), para permitir sua internalização celular. O C terminal foi demonstrado 

por modelagem (vista abaixo) como a região mais não estruturada desses peptídeos, 

razão pela qual foi escolhido para se conectar covalentemente ao cpp.  
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PPAR-α, PPAR-γ, FAS, LPL, F4/80 foram os genes escolhidos para análisez, 

pois suas expressões nos adipócitos 3T3L1 eram facilmente detectáveis e foram 

expressas diferencialmente no tecido adiposo inguinal de THOP1
-/- 

em comparação com 

os animais WT. Além disso, a expressão do gene da proteína de ligação a ácidos graxos 

4 (FABP4) também foi avaliada devido à sua alta expressão nos adipócitos 3T3L1 e ao 

seu papel crítico no metabolismo e processos inflamatórios (148).  

Em 0,1 µM, nenhuma atividade funcional foi identificada para peptídeos May1-

May7 (dados não mostrados), enquanto em 1 µM a expressão de PPAR-γ foi aumentada 

pelos peptídeos May4, a expressão de FAS foi aumentada pelos peptídeos May4 e 

May7 e a expressão de LPL foi reduzida pelos peptídeos May2 e May7 (Fig. 24).  

 

 

Figura 24 - Efeito dos peptídeos intracelulares May1-May7 na expressão gênica de 

adipócitos 3T3L1. As celúlas foram tratadoas com controle e com os peptídeos 

May indicados. As letras representam: a; controle vs May indicado. n=6. 

 

Além disso, os possíveis efeitos intracelulares dos May peptídeos foram 

investigados usando os peptídeos de May1c-May7c. Pelo menos um dos peptídeos 

May1c-May7c a 0,1 e/ou 1,0 µM afetou os níveis de expressão de todos os genes aqui 
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investigados (Fig. 25). Esses resultados sugerem que, os peptídeos intracelulares atuam 

tanto na membrana plasmática quanto no interior das células (onde os efeitos dos 

peptídeos intracelulares eram ainda mais evidentes), afetando a expressão de genes 

envolvidos na obesidade e no metabolismo energético. 

 

 

Figura 25 - Efeito dos peptídeos intracelulares May1C-May7C na expressão gênica de 

adipócitos 3T3L1. As celúlas foram tratadoas com controle e com os peptídeos 

May indicados. As letras representam: a; TAT vs May indicado. n=6. 
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Além de suas conhecidas funções mediadas por receptores e funções antigênicas, 

alguns peptídeos também estão envolvidos em processos intracelulares (50,57–59). Essa 

função intracelular relativamente nova para peptídeos foi relatada para interações 

proteína-proteína (59,61), proteína-RNA e proteína-DNA envolvidas na homeostase 

celular, e foi frequentemente mediada por sequências curtas e não estruturadas que 

interagem especificamente com domínios de ligação a peptídeos (147,162,163).  

Vias de sinalização complexas ocorrem dentro das células para regular 

interações macromoleculares complexas responsáveis pela definição de um determinado 

fenótipo (164,165). Alterações nessas complexas interações macromoleculares, por 

exemplo, foram usadas para prever novos alvos de doenças humanas (166). Sabe-se que 

os peptídeos se ligam seletivamente ao RNA e regulam as funções do microRNA 

(150,167,168). Um estudo anterior usou modelagem molecular para identificar um 

peptídeo muito seletivo que se liga e regula negativamente o pré-miR-21 (150). Ao 

antagonizar a função do miR-21, esse peptídeo aumentou a expressão das proteínas alvo 

do miR-21, aumentando a apoptose e suprimindo a proliferação, invasão e migração 

celular (150). 

A modelagem molecular e análises funcionais foram realizadas para investigar a 

possível interação entre os peptídeos intracelulares May1-May7 e os pré-microRNAs de 

camundongos, miR-143 e miR-222. Esses dois microRNAs foram escolhidos para 

modelagem e análise funcional com base em suas expressões diferenciais em THOP1
-/-

 

(Fig. 22 e 23) e no envolvimento descrito anteriormente na obesidade (169,170). Como 

os peptídeos curtos têm estruturas dinâmicas em solução, as 10 principais estruturas 

possíveis dos peptídeos May1-May7 foram modeladas para interagir com microRNAs 

podendo, de fato, todas elas coexistirem endogenamente. Essas estruturas foram 

simuladas individualmente, interagindo com o miR-143 ou miR-222, sendo que cada 

um desses pré-microRNAs possui apenas uma estrutura prevista. As 10 principais 

estruturas possíveis dos peptídeos intracelulares May1-May7 interagiram com o miR-

143 e miR-222, embora em regiões diferentes e com densidades/afinidades teóricas 

diferentes (Fig. 26). As regiões de interação dos peptídeos May com os pré-microRNAs 

miR-143 e miR-222 foram frequentemente identificadas na região correspondente do 

microRNA maduro. Dos sete peptídeos intracelulares, cinco interagiram na região 

madura de miR-143 e três interagiram na região madura de miR-222 (Fig. 26). O 

significado biológico dessas observações teóricas ainda precisa de mais investigações. 
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Figura 26 - Modelagem estrutural da interação de peptídeos intracelulares de May com 

miR-143 ou miR-222. Cada figura contém 7 imagens pequenas que representam 

pré-miR-143 (Figura 26A) ou pré-miR-222 (Figura 26B) interagindo com o peptídeo 

intracelular indicado (May1 a May7). O painel do histograma superior esquerdo de 

cada figura pequena representa as diferentes densidades/afinidades teóricas 

(mostradas no eixo Y) das 10 principais estruturas previstas para cada peptídeo de 

maio indicado. No eixo X dos histogramas são mostradas as posições nucleotídicas 

de cada microRNA que interagiram com as estruturas previstas dos peptídeos May. 

O painel superior direito de cada figura pequena mostra todas as dez principais 

estruturas peptídicas previstas interagindo com seus respectivos pré-microRNAs. O 

painel maior inferior mostra apenas uma estrutura prevista do peptídeo May 

correspondente, que foi predito para interagir com a maior afinidade com a região 

indicada do respectivo pré-microRNA. Dentro das pequenas caixas azuis, estão os 

nucleotídeos dos microRNAs maduros que se prevê interagir com o peptídeo de 

maior afinidade.  

 

Finalmente, os possíveis efeitos dos peptídeos intracelulares May1-May7 (Fig. 

27) e May1c-May7c (Fig. 28) foram investigados nos níveis de expressão de miR-143 e 

miR-222 maduros nos adipócitos 3T3L1.  Na concentração de 0,1 µM, May1c e May7c 

aumentaram os níveis de expressão de, respectivamente, miR-222 e miR-143 (Fig. 28 A 

e C). May6c a 0,1 e 1 µM diminuiu os níveis de expressão de miR-222 (Fig. 28 A e B), 

enquanto May5c a 1 µM diminuiu a expressão de miR-222 (Fig. 28B). Estes resultados 

sugerem que peptídeos intracelulares podem modular os níveis de expressão de miR-

143 e miR-222 em adipócitos 3T3L1. 

 

 

Figura 27 - Efeito dos peptídeos intracelulares May1-May7 na expressão do miR-143 e 

miR-222 em adipócitos 3T3L1. As células foram tradadas com controle (veículo) 

e os peptídeos May indicados. A) Efeitos dos peptídeos May3, May5 e May7 no 

miR-143; B) Efeitos dos peptídeos May1- May7 no miR-222. 
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Figura 28 - Efeito dos peptídeos intracelulares May1C - May7C na expressão do miR-143 

e miR-222 em adipócitos 3T3L1. As células foram tradadas com controle (ccp) e 

os peptídeos May indicados. A e D) Efeitos dos peptídeos May1C- May7C no 

miR-222 nas concentrações 0.1uM e 1.0uM, respectivamente. C e D) Efeitos dos 

peptídeos May1C- May7C no miR-143 nas concentrações 0.1uM e 1.0uM, 

respectivamente; A letra representa. a; controle vs peptídeos May indicado. n = 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

5 DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, monstramos evidências de que a THOP1 pode ser um novo 

alvo terapêutico para controlar a obesidade e algumas doenças comumente associadas à 

obesidade. Os peptídeos intracelulares identificados no tecido adiposo dos 

camundongos WT e THOP1
-/- 

afetaram os níveis de expressão de genes específicos e 

microRNAs nas células 3T3L1.Sugerimos, assim, um novo mecanismo de controle de 

peso corporal, em que o THOP1 controla o perfil peptídico intracelular, que controla os 

níveis de expressão dos microRNAs e, consequentemente, controla os níveis de 

expressão dos genes que regulam o balanço energético. A existência onipresente de 

peptídeos intracelulares e microRNAs em diferentes células de espécies diferentes 

sugere um significado biológico mais amplo dos presentes resultados, conectando a 

degradação proteassomal de proteínas (3,171) à síntese de proteínas. 

Além de suas conhecidas funções antigênicas e mediadas por receptores, alguns 

peptídeos também estão envolvidos em processos intracelulares (3,17,41,171). Essa 

função intracelular relativamente nova para peptídeos foi relatada para interações 

proteína-proteína (58,60), proteína-RNA e proteína-DNA envolvidas na homeostase 

celular, e foi frequentemente mediada por sequências curtas e não estruturadas que 

interagem especificamente com domínios de ligação a peptídeos (59,61,147). Vias de 

sinalização complexas ocorrem dentro das células para regular interações 

macromoleculares intricadas responsáveis pela definição de um determinado fenótipo 

(162,163). Alterações nessas complexas interações macromoleculares, por exemplo, 

foram usadas para prever novos alvos de doenças humanas (164). De fato, um dos 

possíveis mecanismos propostos para peptídeos intracelulares endógenos era afetar as 

interações proteína-proteína (11,13,58,60,62). Aqui, a modelagem molecular sugere que 

peptídeos intracelulares identificados no tecido adiposo de camundongos C57BL6 

podem ter uma função adicional, interagindo diretamente com os pré-microRNAs (e.g. 

miR-143 e miR-222). Análises funcionais mostraram que peptídeos intracelulares 

reintroduzidos em adipócitos 3T3L1 podem alterar os níveis de expressão de miR-143 e 

miR-222. Os peptídeos já eram conhecidos por se ligarem seletivamente ao RNA e por 

regularem as funções dos microRNAs (165–167). No entanto, o papel dos miRNAs na 

adipogênese é a área mais estudada da biologia dos microRNAs, no que se refere à 

obesidade e resistência à insulina (173). A superexpressão do miR-143 induz a 

diferenciação de adipócitos (150,168), enquanto o miR-143 também mostrou ser 
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similarmente regulado durante a diferenciação de adipócitos humanos e de 

camundongos (174). O nível de expressão do miR-143 foi maior nos animais THOP1
-/-

 

do que nos WT. O peptídeo intracelular May7 (0,1 µM) reintroduzido nos adipócitos 

3T3L1 mostrou aumentar a expressão do miR-143 e poderia estar envolvido no 

aumento da expressão do miR-143 endogenamente. O miR-222 está implicado na 

sensibilidade à insulina dos adipócitos, e foi outro microRNA investigado aqui. Os 

níveis de miR-222 em adipócitos são elevados em modelos murinos de diabetes 

(173,175,176). De fato, o nível de miR-222 (formas pré e maduras) não foi elevado nos 

animais THOP1
-/-

 alimentados com DH; animais THOP1
-/-

 alimentados com DH não 

mostraram resistência à insulina, distintamente de camundongos WT alimentados com 

DH. Os peptídeos intracelulares, May5 (1 µM) e May6 (0,1 e 1 µM) reintroduzidos nos 

adipócitos 3T3L1 foram capazes de diminuir a expressão do miR-222, e podem estar 

envolvidos na diminuição da expressão do miR-222 endogenamente. Os microRNAs 

tipicamente reprimem a expressão do gene ligando-se à UTR 3 ', levando à degradação 

do mRNA. Esse processo é dominado por uma região chamada semente (seed) contendo 

oito bases nos microRNAs (177). Prevê-se que estes peptídeos intracelulares aqui 

identificados liguem-se a diferentes regiões dos microRNAs miR-143 e miR-222, 

incluindo a região semente. Ao se ligar à região semente dos miR-143 e miR-222, 

alguns peptídeos intracelulares identificados aqui podem impedir/favorecer a ligação de 

microRNAs à UTR 3 'dos mRNAs alvo para regular a expressão gênica. Outro 

mecanismo possível através do qual os peptídeos intracelulares podem regular a função 

dos microRNAs é interferir no processamento e/ou na estabilidade endógena (169,178–

180). Se estes são possíveis mecanismos através dos quais os peptídeos intracelulares 

funcionam, eles podem modular a expressão gênica influenciando pelo menos algumas 

diferenças aqui descritas entre os animais WT e THOP1
-/-

. No entanto, investigações 

adicionais devem ser conduzidas para entender melhor os mecanismos moleculares 

pelos quais os peptídeos intracelulares operam na regulação dos microRNA e da 

expressão gênica. 

No tecido adiposo de camundongos THOP1
-/-

 alimentados com DP, fêmeas ou 

machos, os níveis de expressão de LPL, CD36, CD206, CD11C e F4/80 foram todos 

inferiores aos dos camundongos WT alimentados com DP. Após serem alimentados 

com DP, THOP1
-/-

 fêmeas, mas não machos, apresentaram níveis mais baixos de 

expressão de PPAR-γ em comparação às fêmeas WT alimentadas com DP. A expressão 

do gene PPAR-γ é essencial para a diferenciação de adipócitos (181,182).  



87 
 

Investigações adicionais são necessárias para entender melhor como a expressão de 

PPAR-γ em THOP1
-/- 

alimentados com DP pode estar envolvida no ganho de peso 

corporal distinto entre fêmeas e machos em comparação com os camundongos WT. Nos 

camundongos THOP1
-/- 

machos alimentados com DH, o aumento da expressão de 

PPAR-γ, FAS, LPL e CD36, além de uma expressão reduzida de CD206, CD11C e 

F4/80, sustentou seu menor ganho de peso em comparação com os camundongos WT 

alimentados com DH. Anteriormente, uma diminuição da sensibilidade adrenérgica das 

células super-expressando THOP1 foi observada nas células CHO-S e HEK293 (13). A 

inibição da THOP1 em células HEK293 usando siRNA também aumentou a resposta ao 

isoproterenol através da proteína-cinase A (40). Os animais machos THOP1
-/- 

apresentaram níveis reduzidos de glicose no sangue sob-restrição alimentar, o que foi 

impedido pelo antagonista beta-adrenérgico propranolol. A expressão do gene LPL foi 

maior no tecido adiposo de camundongos THOP1
-/- 

machos alimentados com DH. O 

tecido adiposo de THOP1
-/- 

demonstrou melhora da lipólise estimulada por 

isoproterenol. Esses dados sugerem que os camundongos THOP1
-/- 

foram mais 

eficientes em metabolizar gordura que os camundongos WT, o que ajuda a entender seu 

ganho de peso relativamente menor quando comparado aos camundongos WT 

alimentados com DH.  

A ausência de ativação inflamatória causada pelo aumento da lipólise do tecido 

adiposo THOP1
-/- 

pode ser ao menos em parte, devido ao aumento transitório dos níveis 

de corticosterona no sangue, o que poderia diminuir a expressão de genes inflamatórios. 

De fato, observou-se que os animais THOP1
-/- 

apresentam menor expressão de genes 

inflamatórios como CD206 e CD11C no tecido adiposo. Um possível aumento da 

resposta adrenérgica de camundongos THOP1
-/- 

não foi observado no sistema 

cardiovascular, sugerindo que a supressão do gene THOP1 pode ter efeitos diferentes 

em tecidos distintos. 

A concentração relativa de um grupo específico de peptídeos intracelulares foi 

alterada no tecido adiposo inguinal de THOP1
-/- 

comparado aos camundongos WT 

alimentados com DP. Quando esses animais foram alimentados com uma DH, os níveis 

relativos de alguns peptídeos intracelulares diminuíram nos animais THOP1
-/- 

em 

comparação com o WT. Essas alterações, dependendo do fenótipo e da dieta recebida, 

sugerem que os peptídeos intracelulares estãos sendo funcionais.  

Foi demonstrado ainda que alguns dos peptídeos intracelulares aqui identificados 

modulam a expressão de genes específicos nos adipócitos 3T3L1. Estudos de 
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modelagem sugeriram que os microRNAs poderiam ser alvos de pelo menos alguns 

desses peptídeos intracelulares endógenos identificados nesse estudo. De fato, os 

peptídeos intracelulares identificados no tecido adiposo inguinal de camundongos WT e 

THOP1
-/- 

mostraram modular os níveis de expressão de vários genes e microRNAs nas 

células 3T3L1. É possível que a regulação da expressão gênica por peptídeos 

intracelulares tenha sido consequência de sua interação endógena com microRNAs. Os 

efeitos funcionais dos peptídeos intracelulares May1-May7, tanto na expressão do gene 

quanto do microRNA, foram mais evidentes quando esses peptídeos foram ligados a um 

cpp (May1c-May7c). Esses últimos dados sugerem que a localização intracelular foi 

importante para a função desses peptídeos, de modo que esses resultados corroboram 

evidências anteriores de que os peptídeos intracelulares podem ser funcionais, tanto 

ligando-se aos receptores da membrana plasmática como a alvos intracelulares (50). 

A identificação dos alvos moleculares de May1-May7/May1c-May7c ainda precisa 

ser melhor investigada. Sabe-se que tanto o miR-143 quanto o miR-222 estão 

associados a fenótipos obesos em camundongos e humanos (169,175,183). No entanto, 

os genes expressos diferencialmente no tecido adiposo dos animais alimentados com DP 

vs DH e também em células 3T3L1 tratadas com peptídeos intracelulares, atualmente 

não são descritos como alvos diretos do miR-143 e do miR-222. Esses dados sugerem 

que mais estudos são necessários a fim de mapear redes de interações envolvendo 

peptídeos intracelulares e microRNAs. Até onde sabemos, essa é a primeira vez que 

peptídeos intracelulares endógenos foram observados como moduladores dos níveis de 

expressão de microRNA. Tanto peptídeos intracelulares quanto microRNAs foram 

encontrados em células e tecidos de diferentes espécies, sugerindo que alterações no 

perfil peptídico intracelular poderiam ser um mecanismo mais amplo para a regulação 

da expressão gênica. 

A resistência à insulina leva à hiperglicemia e hiperinsulinemia reativa, que estimula 

os processos de acúmulo de lipídios e prejudica o metabolismo lipídico hepático, 

melhorando a entrega de ácidos graxos ao fígado a partir do armazenamento de tecido 

adiposo devido à não inibição da lipólise (184). Essas alterações resultam no acúmulo 

hepático de gordura anormal que pode agravar ainda mais o estado metabólico alterado 

de todo o corpo (184). Os animais WT alimentados com DH foram resistentes à insulina 

e mostraram áreas aumentadas de esteatose hepática, distintamente dos animais THOP1
-

/-
. A caracterização dos níveis de expressão de vários genes no tecido hepático dos 

animais machos sugere que o PPAR-γ, FAS e CD36 foram diminuídos em THOP1
-/- 

em 
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comparação com os camundongos WT alimentados com DH. Essas diferenças na 

expressão gênica podem ajudar a explicar a ausência de grandes áreas de esteatose no 

tecido hepático THOP1
-/-

, isso sugere que o modelo de obesidade induzida por dieta 

usado aqui foi eficiente na indução de algumas das doenças associadas à obesidade, 

como resistência à insulina e esteatose hepática. No geral, os animais THOP1
-/- 

mostram 

significativamente menos efeitos indesejados associados a DH do que os animais WT. 

Os camundongos THOP1
-/- 

demonstraram um fenótipo de ajuste comparado aos 

camundongos WT, incluindo o que parece ser uma lipotoxicidade reduzida devido ao 

menor armazenamento lipídico em outros locais que não o tecido adiposo (185,186). 

Futuramente, uma caracterização global de genes diferencialmente expressos em tecido 

adiposo como hepático de animais THOP1
-/-

, pode ajudar a entender melhor a 

capacidade metabólica aprimorada desses animais. 

Alterações fisiológicas adicionais induzidas por DH em camundongos WT 

incluíram um aumento significativo no colesterol total, o que não foi observado em 

camundongos THOP1
-/-

. Por outro lado, os níveis de triglicerídeos foram maiores nos 

machos THOP1
-/- 

independentemente da dieta. Esses últimos resultados corroboram 

estudos anteriores do GWAS em humanos, associando alterações nas características 

genéticas da THOP1 a alterações no metabolismo do colesterol (23,39). Os 

camundongos THOP1
-/- 

apresentaram uma lenta diminuição dos níveis de glicose no 

sangue, mas não são resistentes à insulina, enquanto a gliconeogênese dos camundongos 

THOP1
-/- 

e WT foi semelhante. Os níveis de insulina no sangue dos camundongos WT e 

THOP1
-/- 

alimentados com DP foram semelhantes. Anteriormente, a análise proteômica 

da retinopatia diabética precoce revelou que a THOP1 está enriquecida exclusivamente 

em retinas dos indivíduos controles não diabéticos, em comparação com retinas 

diabéticas sem ativação glial ou retinas diabéticas com ativação glial (26). Esses dados 

corroboram as sugestões anteriores de que a THOP1 desempenha papéis importantes em 

doenças humanas. 

Comparando com os camundongos WT, observou-se que os camundongos THOP1
-/- 

apresentam um metabolismo oxidativo mais eficiente, percorrendo distâncias maiores 

por períodos mais longos antes da exaustão durante os testes em esteira. Pelo menos 

dois fatores podem estar associados ao aumento do desempenho de camundongos 

THOP1
-/- 

em testes em esteira: o primeiro diz respeito a uma melhor resposta à lipólise 

estimulada que aumenta a liberação de ácidos graxos paro o músculo esquelético para 

realizar o metabolismo oxidativo; o segundo corresponde ao fato de que os animais 



90 
 

THOP1
-/-  

tiveram maior armazenamento de glicogênio no fígado, sendo que a glicose 

liberada pelo fígado pode ser considerada importante após um exercício aeróbico a 

longo prazo (187). Além disso, uma capacidade aumentada de armazenamento de 

glicogênio no fígado pode estar inibindo o excesso de lipogênese hepática de novo, 

ajudando a explicar a grande redução na esteatose hepática dos animais THOP1
-/- 

(188).  

O metabolismo de energia em repouso dos camundongos WT e THOP1
-/- 

foi 

semelhante ao longo do período de 24 h, enquanto foram observadas diferenças no 

intervalo após o início do período de atividade dos camundongos (~17h-22h). Os níveis 

mais altos de corticosterona observados em camundongos THOP1
-/- 

podem estar 

correlacionados a pelo menos algumas dessas alterações no metabolismo de energia em 

repouso observadas no intervalo das 17h às 22h. Níveis altos de corticosterona em 

THOP1
-/- 

no início da noite também podem ter pelo menos alguma influência nos níveis 

mais baixos de expressão de genes inflamatórios (ou seja, CD11C e CD206), como 

observado anteriormente no tecido adiposo de camundongo (189). A falta de THOP1 

permitiu que os camundongos WT tivessem um melhor desempenho em comparação 

aos animais WT durante testes em esteira de alta intensidade, o que poderia estar 

relacionado ao metabolismo oxidativo mais eficiente de animais THOP1
-/-

, associado à 

atividade lipolítica aprimorada. O maior armazenamento de glicogênio no fígado 

sugere, ainda, que os animais THOP1
-/- 

poderiam ter uma melhor capacidade de manter 

os níveis de glicose no sangue usando a glicogenólise hepática. Por outro lado, mesmo 

armazenando níveis mais altos de glicogênio no fígado, os camundongos THOP1
-/- 

responderam mais adequadamente ao jejum que os camundongos WT, o que 

possivelmente ocorreu devido a uma maior atividade lipolítica sob estímulo 

adrenérgico. O maior teor de glicogênio nos animais THOP1
-/- 

alimentados com DP 

também pode explicar seus pesos hepáticos mais altos em comparação aos fígados dos 

animais WT, devido ao glicogênio altamente hidratado. Juntos, esses dados conectam 

THOP1 ao metabolismo energético, obesidade e pelo menos a algumas doenças 

associadas à obesidade, como DM2 e esteatose hepática não alcoólica. 

A perda de 5,5% em gordura corporal observada em camundongos THOP1
-/- 

machos 

pode representar 3,85 kg se extrapolada de um ser humano médio de 70 kg. 

Considerando que a gordura produz 9 kcal/g, representa uma redução do acúmulo de 

34.650 kcal durante as 24 semanas dos experimentos. Portanto, a inibição completa de 

THOP1 em camundongos tem o potencial de induzir a perda de peso que, para 

humanos, corresponde a aproximadamente 2,4 h/semana de atividade física de 
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intensidade moderada (frequência cardíaca máxima de 60-70%). Os camundongos 

THOP1
-/- 

não mostram resistência à insulina e mantêm níveis regulares de glicose no 

sangue. Se resultados semelhantes pudessem ser obtidos em pacientes obesos, a inibição 

da THOP1 seria suficiente para melhorar a perda de peso, a resistência à insulina e 

prevenir a esteatose hepática, tudo sem a necessidade de atividade física ou qualquer 

tratamento terapêutico adicional. Até onde sabemos, nenhum inibidor da THOP1 

clinicamente aprovado, que possa causar inibição completa da enzima no tecido 

adiposo, está disponível para os pacientes. No entanto, como mencionado acima, 

peptídeos intracelulares são derivados da degradação proteassomal de proteínas 

(14,55,62,190). A inibição do proteassoma altera em grande parte o conteúdo peptídico 

intracelular de diferentes linhas celulares humanas; dependendo do inibidor do 

proteassoma usado, os níveis de peptídeos intracelulares podem aumentar ou diminuir. 

Portanto, inibidores específicos do proteassoma podem ser uma opção clinicamente 

disponível atualmente para induzir alterações no perfil peptídico intracelular dos 

pacientes (52). Como sugerido aqui, alterações no perfil peptídico intracelular podem 

ser úteis no tratamento da obesidade e/ou distúrbios associados à obesidade. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Nesse trabalho mostramos pela primeira vez que a THOP1 desempenha um papel 

importante no metabolismo energético. Um grupo específico de peptídeos intracelulares 

do tecido adiposo inguinal mostrou-se afetado pela supressão gênica da THOP1,
 

sugerindo que possam ser o elo entre a THOP1 e as diferenças fenotípicas observadas 

entre os camundongos WT e THOP1
-/-

. O mecanismo proposto é que os peptídeos 

intracelulares quando alterados nos animais THOP1
-/-

 modulem diferencialmente a 

expressão gênica. Isso ocorre pela interação direta dos peptídeos intracelulares com 

microRNAs expecíficos, como demonstrado aqui ocorrendo para os miR143 e miR222. 

Os resultados apresentados aqui também indicam uma conexão entre a degradação e a 

síntese de proteínas através de peptídeos intracelulares, o que significa que a degradação 

proteasomal de proteínas (3,171) não representa o fim da função das proteínas. 

 

 

 

Figura 29 – Imagem representativa da conclusão do trabalho. Os camundongos THOP1
-/-

 

têm uma alteração genotípica que os tornam mais restentes a obesidade-induzida 

pela dieta. Foi demonstrado aqui que peptídeos intracelulares afetam os níveis de 

expressão de genes e microRNAs nas células 3T3L1. Esses dados sugerem um novo 

mecanismo para controlar o peso corporal e o metabolismo de gordura: a THOP1 

pode atuar após o proteassoma para controlar o perfil peptídico intracelular. Os 

peptídeos intracelulares gerados por proteassomas e processado por THOP1 podem 

controlar os níveis de microRNAs e a expressão gênica por um mecanismo ainda 

desconhecido. Consequentemente, a expressão diferencial de microRNAs 

específicos pode controlar a expressão de genes envolvidos na obesidade e no 

metabolismo energético nas células. 
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