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RESUMO 

Moreira GV. Liraglutida promove mudança da microbiota intestinal com redução da 
massa adiposa e da esteatose hepática não-alcóolica em dois modelos animais de 
obesidade. [Tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo; Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 
 
O presente estudo analisou os efeitos do análogo do GLP-1, liraglutida, na 
composição da flora intestinal e perda de peso de dois modelos de obesidade: um 
induzido por dieta hiperlipidica (HFD) e outro de obesidade genética (camundongos 
ob/ob). Para tanto, os dois modelos de obesidade foram tratados com liraglutida 
durante duas semanas. Os perfis metabólicos foram feitos por meio de testes 
glicêmicos e insulínicos, análise histológica do fígado, região cecal e dos coxins 
gordurosos, ingestão alimentar, peso corporal e análise metagenômica da região 16s 
rRNA de bactérias do conteúdo cecal. O tratamento induziu perda de peso significativa 
nos dois modelos estudados, com melhora dos níveis glicêmicos e redução de células 
inflamatórias na região cecal e do fígado, assim como promoveu o aumento de células 
caliciformes epiteliais. Nos camundongos ob/ob, o tratamento com a liraglutida foi 
capaz de reduzir em 78% o acúmulo de gordura hepática promovendo a redução da 
doença gordurosa hepática não alcoólica (DGHNA) associada a redução do infiltrado 
inflamatório nos espaços porta hepáticos, portanto reduzindo a esteato-hepatite não 
alcoólica (EHNA). As análises da microbiota intestinal mostraram que liraglutida 
mudou a estrutura geral taxonômica entre os grupos experimentais, bem como a 
abundância relativa de elementos bacterianos já sabidamente envolvidos com peso e 
controle glicêmico como redução de Proteobacterias e aumento de Akkermansia 
muciniphila no grupo HFD. Apresentamos a primeira evidência da ação da liraglutida 
induzindo atenuação da DGHNA de EHNA a simples esteatose hepática e perda de 
peso associados às mudanças da microbiota intestinal. Além do mais, esse estudo 
gerou uma nova lista de potenciais alvos bacterianos que podem interferir 
positivamente com o metabolismo energético na direção do controle clinico dessas 
doenças metabólicas.  

 
Palavras-chave: Liraglutida. Análogo GLP-1. Microbiota intestinal. Obesidade. 
EHNA. 



 

 

 

ABSTRACT 

Moreira GV. Liraglutide changes gut microbiota and reduces hepatic steatosis and fat 
mass in two models of obesity mice. [Ph. D. thesis (Human Physiology)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

The present study was performed to analyze the effects of liraglutide on the 
composition of the gut microbiota and weight-loss in two obesity model: obesity 
induced by high fat diet (HFD) and genetic obese mice (ob/ob). Both models of obesity 
mice were treated with liraglutide for two weeks.  Metabolic profiles were measured by 
glycemic and insulin test, histological liver, cecal region and fat pad morphologies were 
analyzed, food intake, body weight and metagenomic analysis of the region 16s rRNA 
of bacteria cecal contents. The treatment induced significant weight-loss in both 
obesity model with improvement of glycemic parameters and reduction of inflammatory 
cells in the cecum and the liver, as well as promoted the increase of epithelial goblet 
cells in animals with induced obesity. In ob/ob mice the liraglutide treatment was able 
to reduce by 78% the accumulation of liver fat thereby reducing the inflammatory non-
alcoholic hepatic steatosis frame (NASH). The gut microbiota analyzes showed that 
liraglutide changed the overall structure as well the relative abundance of weight-
relevant phylotypes as reduction of Proteobacteria and increases of Akkermansia 
muciniphila in treated HFD group. We present the first evidence of the action of 
liraglutide leading to the improvement of NASH and weight loss associated with 
changes in the intestinal microbiota. Moreover, by the profile of the intestinal 
microbiota, we present a list of potential bacterial targets that may affect the 
metabolism inducing a more similar metabolic profile to that considered normal or 
clinically controlled. 
 

Keywords: Liraglutide. GLP-1 analogue. Gut microbiota. Obesity and NASH. 
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1 INTRODUÇÃO 

O plano de ações estratégicas para o combate de doenças crônicas do 

Ministério da Saúde destaca diabetes, cardiopatias e acidente vascular encefálico 

como as principais doenças que levarão a perda econômica brasileira de US$ 4.18 

bilhões entre os anos de 2006 a 2015 1. 

O último relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) revela que mais de 

16 milhões de brasileiros adultos (8,1%) portadores de diabetes, sendo a responsável 

pela morte de 72 mil pessoas por ano. O relatório também revela que 422 milhões de 

adultos em todo o mundo viviam com diabetes em 2014, quatro vezes mais do que 

em 1980 2. 

Uma das principais causas atreladas à fatores de riscos metabólicos são o 

excesso de peso e a obesidade, que segundo o mesmo órgão, no Brasil, acomete 

54% e 20% da população respectivamente 3. 

Atualmente, um dos tratamentos disponíveis para o tratamento de pacientes 

com diabetes tipo 2 está sendo estudado como uma alternativa para o tratamento da 

obesidade devido seus efeitos colaterais. 

 A liraglutida é uma fármaco análogo ao GLP-1(glucagon like peptide-1), com 

97% de homologia com o GLP-1 humano, incluindo uma mutação de lisina para 

arginina na posição 34 e uma cadeia lateral palmitoil na lisina 26 4.  

O GLP-1 é uma incretina secretada pelas células L da mucosa intestinal. Atua 

sobre as células das ilhotas pancreáticas induzindo a liberação de insulina pelas 

células β e a redução de glucagon pelas células α, em resposta à ingestão de 

alimentos 5.  A ativação do receptor de GLP-1 (GLP-1R) induz a expressão de 

proteínas e genes que aumentam a proliferação e diminuem a apoptose das células 

β por diferentes vias de sinalização que culminam com a ativação das proteínas 

ERK1/2 6,7. 

Estudos demostraram que o GLP-1 é capaz de reprogramar as células β 

pancreáticas defeituosas tornando-as mais sensíveis à glicose 8; sendo que sua 

administração subcutânea em paciente com DM do tipo 2 promove a redução da 

glicemia e da HbA1c tanto no jejum quanto pós-prandial, além de promover a redução 

do peso corpóreo a longo prazo. 8,9.   
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A resistência à insulina 10 e a obesidade 11 são alguns dos fatores que resultam 

em defeitos na liberação do GLP-1. Essas alterações metabólicas promovem o menor 

estimulo do pâncreas para a biossíntese e sensibilidade à insulina, assim como o 

aumento da secreção de glucagon, do esvaziamento gástrico e por consequência da 

ingestão alimentar 10–14. Diante disso, o GLP-1 facilita a rápida depuração e 

armazenamento de glicose no sangue 15. 

Outros efeitos do GLP-1, como regulação da alimentação, motilidade gástrica, 

glicorregulação e função cardiovascular, são mediados pelo X par de nervos 

cranianos, o nervo vago e seu homólogo contralateral, que modulam atividades nos 

tecidos hepático, adiposo, muscular e pâncreas  11,16.  

Embora o GLP-1 endógeno tenha uma diversidade de efeitos fisiológicos, é 

rapidamente inativado, tendo uma meia-vida de menos de 2 minutos, por ação da 

enzima dipeptidil-peptidade-4 (DPP-IV) 17. A liraglutida, atualmente utilizada para 

tratamento do DM do tipo 2, possui resistência a degradação enzimática da DPP-IV, 

o que aumenta a meia-vida desse mimético hormonal na circulação por até 8 horas 18 

Recentes estudos sugerem um papel importante do GLP-1 e de sua atuação 

em células do epitélio intestinal, correlacionando seus efeitos a mudanças na flora 

intestinal 19,20. Relacionam a fermentação produzida por bactérias intestinais com a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e a secreção/regulação de 

hormônios peptídicos 21 e principalmente de GLP-1 pelas células L intestinais 22–24. 

Apesar das diversas evidências sobre os análogos do GLP-1, até agora não 

estão claros quais os fatores que contribuem para seus efeitos adipogênicos e se seus 

efeitos protetores possuem alguma relação com alterações da microbiota.  

 

1.1 Microbiota intestinal  

A flora intestinal é composta por aproximadamente 1.000 a 1.150 espécies 

diferentes de bactérias 25 capazes de viver de modo comensal com seu hospedeiro, 

comunicando-se entre si por meio de transformações químicas fisiologicamente 

importantes 26.  

O papel da microbiota intestinal vem sendo reconhecido como um dos maiores 

fatores ambientais responsáveis por modificações metabólicas no organismo de seu 

hospedeiro 27.  
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Em 2006, em um dos primeiros estudos relacionando microbiota intestinal com 

regulação metabólica, Turnbaugh et al. demonstraram que a transfecção da flora 

intestinal de camundongos obesos para camundongos germ-free, resultava em 

aumento da massa corpórea total quando comparados aos colonizados com 

microbiota de animais magros. Os dados foram obtidos por meio da caracterização da 

microbiota intestinal de camundongos obesos (ob/ob) e seus controles magros (ob/+ 

e +/+). Naquele estudo constataram que os animais obesos possuem maior proporção 

de bactérias intestinais do filo Firmicutes enquanto que os magros possuem maior 

proporção de bactérias do filo Bacteroidetes 28. Resultados semelhantes foram 

observados com a manipulação da microbiota intestinal via antibiótico com ação 

inibitória sobre a síntese da parede celular bacteriana, a vancomicina, em pacientes 

obesos por 7 dias. Foi demonstrada redução da diversidade bacteriana e, em 

particular redução da abundância de Firmicutes, filo bacteriano envolvido com a 

produção de AGCC e ácidos biliares 29. 

Estudos do epitélio intestinal de camundongos germ-free mostram que os 

mesmos são mais suscetíveis às infecções, possuem a vascularização e a atividade 

de enzimas digestivas reduzidas e aumento nos níveis séricos de citocinas. No 

entanto, a reconstituição com uma microflora intestinal é suficiente para restaurar o 

sistema imunológico 30.  

Durante a digestão da gordura no trato gastrointestinal pode haver 

desencadeamento de respostas inflamatórias devido a ligação de componentes 

lipídicos da microbiota, como os lipopolissacarídeos, LPS, aos receptores do tipo Toll 

Like Receptors (TLR) presentes em células do sistema imunológico. Esses receptores 

estão envolvidos no reconhecimento de patógenos31. A função fisiológica desses TLR 

é sinalizarem para manutenção da barreira intestinal contra possível infiltração de 

patógenos, ou seja impedir infecção 32. 

Novos estudos levantam a hipótese de que lipídios específicos das dietas 

atuais são reconhecidos pelo nosso sistema imunológico inato, mais especificamente 

pelo TLR4, como intrusos, semelhante a agentes patogênicos bacterianos.  Estes 

TLR4 em macrófagos e tecido adiposo são induzidos a produzir citocinas pró-

inflamatórias, que por sua vez levam a resistência à insulina principalmente nos tecido 

muscular esquelético 33.  
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Cani et al., (2008) também demonstraram que o tratamento com antibióticos 

reduz os níveis plasmáticos de LPS, a permeabilidade intestinal, os depósitos 

gordurosos viscerais e a infiltração por macrófagos em animais alimentados com dieta 

hiperlipídica.   

Sabe-se que o tecido adiposo 35 e o intestino 36 possuem um papel central na 

secreção de inúmeros mediadores químicos que modulam o apetite, a ação da 

insulina e mesmo respostas inflamatórias.   

Caricilli et al., (2011) analisaram a microbiota intestinal como um modulador da 

resistência à insulina em camundongos nocaute para o TLR2. Observou-se que esses 

animais possuíam um fenótipo semelhante ao da síndrome metabólica e com uma 

composição bacteriana similar à encontrada em indivíduos obesos, ou seja, com 

aumento da proporção de bactérias do filo Firmicutes. Essa modulação da flora 

intestinal estaria associada com aumentos de LPS plasmático, resistência à insulina 

e diabetes, acumulo de triglicérides no fígado e da gordura corpórea. 

A atividade metabólica bacteriana extrai substratos dos alimentos ingeridos que 

serão absorvidos fornecendo energia e nutrientes para o crescimento e proliferação 

bacteriana e do hospedeiro em questão 38,39. Essa atividade metabólica se mostra 

importante quando comparamos camundongos germ-free, que requerem maior 

ingestão de calorias para manter um peso corporal normal 26,30. Diante disto podemos 

pressupor que bactérias intestinais atuem como moduladores da deposição de 

gordura no hospedeiro.  

Os mecanismos envolvidos na obesidade de animais ob/ob são diferentes dos 

envolvidos na obesidade por dieta. Camundongos ob/ob possuem mutação no 

cromossomo 6 que leva a ausência de leptina ou à presença de leptina não funcional, 

tornando-os ao fenótipo de resistência à insulina, hiperfagia e obesidade 40. Os 

receptores de leptina desempenham papéis fundamentais no controle do apetite e na 

regulação do consumo de energia da mucosa gástrica de roedores e humanos. No 

tecido adiposo a secreção endócrina de leptina ocorre de forma lenta, e atua como 

um sinalizador ao sistema nervoso central, sobre o aporte energético do organismo e 

controle em longo prazo da ingestão de alimentos, gasto de energia e metabolismo 

da glicose nos tecidos periféricos. Por outro lado, a leptina também pode ser produzida 

e secretada por outros órgãos como a mucosa gástrica do estomago. Nesse órgão a 

secreção exócrina ocorre de forma rápida. A leptina chega ao duodeno ativando os 
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receptores que se encontram na mucosa intestinal. Estes receptores estão envolvidos 

no controle da absorção de nutrientes pelos enterócitos, na secreção de muco pelas 

células caliciformes, na motilidade intestinal e na produção de peptídeos do tipo 

glucagon 1 e 2 (GLP-1 e GLP-2) que inibem o esvaziamento gástrico 36.  

Frente as recentes publicações na área de doenças de metabólicas, focar na 

compreensão do papel do trato gastrointestinal na regulação do equilíbrio energético 

do corpo e da função metabólica mostra-se cada vez mais importante para entender 

a miríade de respostas à resistência insulínica e obesidade. 

Embora esteja bem estabelecido que a liraglutida melhora os parâmetros da 

homeostase de glicose, o papel potencial da liraglutida na obesidade, nos distúrbios 

hepáticos associados, na inflamação metabólica e na microbiota intestinal são 

desconhecidos. 

Levando em consideração o exposto, nossa hipótese é que o efeito colateral 

da liraglutida sobre a obesidade de pacientes diabéticos tipo 2 poderia ser decorrente 

da modulação da flora intestinal. Para tanto, foram utilizados dois modelos animais de 

obesidade, um induzido por uma dieta hiperlipidica e o outro devido a alterações 

genéticas, ob/ob, com a finalidade de identificar possíveis Filos bacterianos comuns 

sob efeito da liraglutida.  

1.2 Hipótese 

O uso de análogos do GLP-1 atua sobre obesidade induzida via dietas 

obesogênicas e obesidade genética modulando a flora intestinal. 
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2 OBJETIVO 

 Analisar o efeito da liraglutida sobre a obesidade, esteatose hepática e a 

microbiota intestinal, em dois diferentes modelos animais de obesidade: o 

camundongo C57Bl6 alimentado com uma dieta hiperlipídica e o camundongo ob/ob. 

 

2.1 Estratégias experimentais 

-  Caracterização dos parâmetros zoométricos e glicêmicos dos modelos animais 

frente ao tratamento com liraglutida; 

 

- Analisar a morfologia do fígado, tecido adiposo e região cecal de camundongos 

tratados com liraglutida, com ênfase sobre infiltrado inflamatório, esteatose hepática 

e proliferação celular.  

 

- Avaliar a ação da liraglutida sobre a microbiota intestinal quanto a proporção de filos 

bacterianos, alterações na permeabilidade intestinal e grau de tolerância ao LPS. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Camundongos machos da linhagem C57BL/6 e fêmeas ob/ob foram mantidos 

em número máximo de 3 animais por gaiolas, em sala com temperatura controlada a 

25 ± 2 ºC com acesso ad libitum à ração e água. A dieta controle consistiu de ração 

comercial para roedores (Nuvilab® - CR-1) (ANEXO A), fornecendo 3.2 kcal/Kg de 

ração e dieta hiperlipidica (HFD) peletizada, fornecendo 5.5 kcal/Kg de ração 

(PragSoluções Biociências, Jaú, SP) (ANEXO B).  

Os animais foram mantidos em foto período de 12hs de claro e 12hs de escuro 

(luzes acessas as 6:00). Em conformidade às orientações da Sociedade Brasileira de 

Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL), todos os procedimentos experimentais 

foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, protocolo nº 078, folha 130, livro 

02. Os animais C57BL/6 foram fornecidos pelo biotério de criação da Universidade 

Estadual de Campinas - Unicamp e os ob/ob foram fornecidos pelo biotério de 

camundongos para estudo de neurociência do Departamento de Fisiologia e Biofísica, 

ICB, USP. 

Os animais foram divididos em seis grupos experimentais descritos a seguir: 

Grupo C: animais alimentados com dieta padrão e tratados com salina. 

Grupo C+L: animais alimentados com dieta padrão e tratados com liraglutida. 

Grupo HFD: animais alimentados com HFD e tratados com salina.  

Grupo HFD+L: animais alimentados com HFD e tratados com liraglutida. 

Grupo Ob: animais alimentados com dieta padrão e tratados com salina. 

Grupo Ob+L: animais alimentados com dieta padrão e tratados com liraglutida. 

3.2 Tratamento  

 Foram utilizados camundongos da linhagem ob/ob e C57BL/6 entre 8 a 9 

semanas de vida para analisar os efeitos em dois modelos de obesidade, genética e 

induzida por dieta hiperlipídica. Para a indução da obesidade os animais foram 

alimentados com dieta hiperlipidica durante 8 semanas. Ambos os modelos animais 

receberam o tratamento por 15 dias consecutivos.  

O tratamento consistiu em veículo (Salina – NaCl 0.9%) ou liraglutida. Foram 

administrados 200 ug/Kg de peso corporal duas vezes ao dia (7:00 – 8:00 e 14:00 – 
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15:00) por injeção subcutânea  41. A droga foi obtida comercialmente pelo nome de 

Victoza – Novo Nordisk ®.  

3.3 Caracterização dos grupos experimentais 

 Para acompanhamento da evolução corporal, os animais foram pesados 

diariamente em balança de precisão ao longo de todo o procedimento experimental. 

Ao final do protocolo experimental foram aferidos peso corporal (g) e 

comprimento naso-anal (cm) nos camundongos anestesiados (Thiopentax®, 50 mg/kg 

de peso corpóreo). Esses dados foram utilizados para calcular o Índice de Massa 

Corporal 42 e de Lee 43: 

• Índice de Massa Corporal (IMC) = g. cm-2; 

• Índice de Lee = 3√ g.cm -1 

Após a eutanásia, os depósitos de tecido adiposo subcutâneo, retroperitoneal 

e perigonadal foram pesados e apresentados como porcentagem em relação ao peso 

final.  

3.4 Ingestão alimentar 

O consumo alimentar foi determinado pela diferença entre o peso inicial e final da 

ração oferecida em um período de 24 horas durante os dez primeiros dias de 

tratamentos com a liraglutida. O consumo foi calculado por caixa de animal e 

posteriormente dividido pelo número de animais correspondente a cada caixa. 

Com base na ingestão de alimentos e da quantidade de calorias, considerando o 

percentual de carboidratos (4 kcal/g), lipídeos (9 kcal/g) e proteínas (4 kcal/g) foram 

calculados os seguintes parâmetros:  

• Ingestão energética = média do consumo de ração x energia metabolizável da 

dieta  

• Coeficiente de eficiência alimentar (CEA) = (Peso final – peso inicial, em g) / 

consumo de ração total durante o período (g)  

• Coeficiente de ganho de peso por consumo calórico (CGPCC) = (Peso final – 

peso inicial) / valor calórico da dieta ingerida   

3.5 Testes de tolerância à insulina e à glicose  

Os testes foram realizados no período da tarde, após jejum diurno de 6 horas, 

em animais acordados 44,45. Foi coletada uma gota de sangue após secção da cauda 
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para mensuração da glicemia basal. Em seguida, receberam injeção intraperitoneal 

de solução de insulina regular diluída em salina (0,75 UI/kg para os camundongos 

C57BL/6 e 2 UI/kg para os ob/ob), para a realização do teste de tolerância à insulina 

curto e subsequente cálculo da constante de decaimento da glicose (Kitt), ou solução 

contendo glicose (2 g/kg de peso corporal), para a realização do teste de tolerância à 

glicose 46,47.   

A partir da injeção houve coleta seriada de amostras de sangue da cauda em 

tempos definidos para cada teste realizado. Para o Kitt, foram coletadas alíquotas nos 

tempos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos após a injeção intraperitoneal de insulina. Para 

a infusão de glicose foram coletadas alíquotas nos tempos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 

minutos. Todas as alíquotas tiveram suas glicemias mensuradas utilizando-se fitas 

reativas (Roche®) e aparato de leitura das fitas (Accu-chek Active Roche, Mannheim, 

Alemanha).  

A constante de decaimento da glicose (Kitt) foi calculada pela fórmula 0,693/t½, 

onde t½ é o tempo de meia vida da glicose plasmática calculada pela inclinação da 

curva obtida durante a fase linear de decaimento da glicose plasmática detectada nos 

tempos 5 a 30 minutos após infusão de insulina 48. O teste infere a captação de glicose 

pelos tecidos responsivos à insulina sem distinguir a quantidade de glicose liberada 

pelo fígado, de modo que  quanto mais rápida e intensa for a queda da glicose, maior 

a sensibilidade a insulina 49.  

Amostras de sangue total foram coletadas do tronco de animais anestesiados 

(Thiopentax®, 50 mg/kg de peso corpóreo) e decapitados, centrifugadas a 1.000 RPM 

por 3 minutos a 4 ºC e estocados a -70 ºC. Em momento apropriado, foi feita a 

determinação dos níveis séricos de insulina plasmática. Esse procedimento seguiu o 

princípio básico do radioimunoensaio (RIE) onde há competição entre o antígeno 

radioativo e o não radioativo por um número fixo de sítios de ligação aos anticorpos. 

A quantidade de 125I-insulina ligada ao anticorpo é inversamente proporcional à 

concentração de insulina presente na amostra sérica. O complexo insulina-anticorpo 

marcado formado foi precipitado em polietileno glicol (PM 6000) e dosado em contador 

do tipo gama (PerkinElmer, Turku, Finlândia). As análises foram realizadas no 

laboratório do Prof. Dr. Ângelo Rafael Carpinelli – ICB/USP.  
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Os valores da insulinemia e glicemia de jejum foram usados para a avaliação 

da homeostase do índice de resistência à insulina (HOMA-IR) que foi calculado com 

base na seguinte fórmula: jejum insulinemia (μUI / mL) × glicemia em jejum (mM) /22.5 

49. Este teste avalia a sensibilidade à insulina e a capacidade de secreção de insulina 

a partir de células B pancreáticas, mas na situação basal ou jejum.  

 

3.6 Histologia 

Os tecidos foram extraídos ao final de cada respectivo tratamento para preparação 

e análises histológicas. Após dissecção e avaliação macroscópica, os tecidos foram 

fixados por imersão de formaldeído 10%, com tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, durante 

8 horas para fixação completa. Ao término do período de fixação os fragmentos de 

fígado, tecido adiposo e intestino (região cecal) foram armazenados em cassetes 

individuais e mantidos em solução de álcool etílico 70% overnight. Posteriormente o 

material foi submetido ao preparo por meio de uma sequência de lavagens com álcool 

95%, álcool 100% e xilol. Após esse processo, os diferentes tecidos foram incluídos 

em parafina a 60 ºC e, posteriormente seccionados em cortes de 5 μm de espessura 

com o auxílio de um micrótomo. Para a visualização das estruturas em microscópio 

óptico, os cortes foram corados com hematoxilina e eosina (H&E). Para esta técnica, 

as secções histológicas foram submetidas ao processo de desparafinização (xilol por 

6 minutos) e de hidratação, passando em uma série decrescente de álcoois (100%, 

95% e 70%), onde permaneceram por 6 minutos em cada álcool. Posteriormente, 

mantidas por 3 minutos em água corrente. Em seguida as lâminas foram imersas em 

hematoxilina de Harris por 3 (fígado e porção cecal) a 5 (tecido adiposo) minutos, 

lavadas por mais 3 minutos em água corrente e imersas por 2 minutos (fígado e porção 

cecal) e 30 segundos (tecido adiposo) em corante de eosina. Após retirar o excesso 

de eosina com uma rápida passagem de água corrente, os cortes foram desidratados 

em série crescente de álcoois (95%, 100% e álcool/xilol 1:1) por 1 minuto cada e 

diafanizadas em xilol (3 x 3 minutos) e montadas com cola Permout, entre lâmina e 

lamínula. 

3.6.1 Análise qualitativa e quantitativa por H&E 

 Para avaliação quantitativa dos cortes corados com H&E, estabelecemos a 

quantidade de 20 campos para as análises de cada tecido (Figura 1). A escolha dos 
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campos foi determinada de forma aleatória e analisada no programa NIS Elements 

BR 3.1 software, com objetiva de 10 x, 20 x e 40 x. Todas as imagens de todos os 

grupos experimentais foram visualizadas no microscópio óptico (LEICA® DM 4000B 

com câmera LEICA® DFC 280 ligada ao computador AMD Athlon™64 2.00GHz 

equipado com placa de vídeo NVIDIA GeForce4 MX4000) e capturadas antes do 

processo de quantificação para a padronização da intensidade da luz do microscópio 

e altura do condensador. 

 

Figura 1 - Esquema de seleção de campos para analises histológicas. 

 Para a determinação da densidade de volume da estrutura de interesse (fígado) 

em relação ao volume total do órgão analisado, utilizamos um sistema teste formado 

por pontos equidistantes entre si e por linhas de inclusão e exclusão que foi alocado 

sobre a imagem na tela do computador (ANEXO C). Todas as células que tocavam a 

linha de inclusão (verde) foram consideradas, assim como aquelas que se 

encontravam dentro do sistema teste de pontos. Dessa forma, foram contados todos 

os pontos que tocavam os hepatócitos, gotículas lipídicas e capilares sinusoidais. A 

partir da determinação dos pontos, estabelecemos uma porcentagem referente a área 

total de pontos conhecidos. 

 Utilizamos o programa NIS Elements BR 3.1software para delimitar e 

quantificar a circunferência dos adipócitos. 

3.6.2 Analise de proliferação celular por imuno-histoquímica. 

Para realização das reações de imuno-histoquímica, os cortes foram realizados 

em micrótomo, com espessura de 5 μ e dispostos em lâminas silanizadas (3-3-

aminopropyltriethoxy silane) (Sigma Chemical Company – St. Louis, MO, EUA). Em 

seguida foi realizado o processamento de desparafinização e hidratação das secções, 

como descrito no item anterior.  

Para o bloqueio da peroxidase endógena as secções permaneceram 

submersas em uma cuba com uma solução de 1:10 de metanol e H2O2 0,3%, 
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respectivamente, no escuro, por 15 minutos. Após enxaguar com água milli-Q foi 

realizada a recuperação antigênica com tampão citrato 0,1M pH 6,0 recém preparado 

em panela de pressão a 95 ºC, durante 40 minutos. Após resfriamento das lâminas, 

foi realizado o bloqueio dos sítios inespecíficos de ligação com a utilização do 

reagente A – Blocking solution (Kit Histostain plus broad spectrum – Life Technologies) 

por 10 minutos em câmara úmida. As seções foram incubadas com o anticorpo 

primário Ki-67, overnight a 4 ºC, na concentração de 1:200 (Anti-Ki-67, monoclonal 

obtido em coelho: cód. SP6 - Spring BioScience Biotechnology Company).  

Após o período de incubação do anticorpo primário, foi realizado lavagens das 

lâminas com PBS (com pipeta Pasteur) (3 x), em seguida as secções foram incubadas 

com o reagente B Broad Spectrum Second Ab (Kit Histostain plus broad spectrum – 

Life Technologies) durante 10 minutos e posteriormente com o reagente C HRP-

Streptavidin (Kit Histostain plus broad spectrum – Life Technologies), também por 10 

minutos, nas mesmas condições. Após as lavagens, as secções foram incubadas com 

solução de DAB – 3,3çõeDiaminobenzidine tetrahydrochloride (Immpact™ DAB 

peroxidase substrate Kit /SK – 4105 Vector) durante 1 minuto e a contra coloração 

nuclear foi realizada com Hematoxilina de Meyer, por 5 minutos. Os cortes foram 

lavados novamente e mergulhados em solução de carbonato de lítio. Por fim, as 

lâminas foram desidratadas e montadas para a análise.  

A quantificação foi realizada utilizando-se o Plug-in Analyze “Cell Counter” do 

software ImageJ® 1.36 (Figura 2A) para contagem de células proliferativas (marrom) 

e células não proliferativas (azul). Foi utilizado 2 tipos de contadores do software, 

excluindo os demais (Figura 2B), os quais foram pré-definidos como sendo o tipo 1 

para contagem das células proliferativas (marrom) e o tipo 2 para as células não 

proliferativas (azul). O software realizava a contagem a cada clique do observador 

sobre cada célula visualizada. Esse protocolo foi aplicado em 5 amostras diferentes 

(n=5) para cada grupo experimental, sendo o resultado final a média do número de 

células marcadas e não marcadas.  

Todas as imagens de todos os grupos foram visualizadas no microscópio óptico 

40 x (LEICA® DM 4000B com câmera LEICA® DFC 280 ligada ao computador AMD 

Athlon™64 2.00GHz equipado com placa de vídeo NVIDIA GeForce4 MX4000) e 

capturadas antes do processo de quantificação para a padronização da intensidade 

da luz do microscópio e altura do condensador.  
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O índice proliferativo foi calculado a partir da proporção entre células marcadas em 

marrom pelo total de 2.500 células contadas.  

 

A 

 

B 

 

Figura 2 - Plug-in Analyze “Cell Counter” do ImageJ®. (A): Ao selecionar a foto que deseja 
quantificar a contagem deve ser iniciada com um clique em Initialize e no tipo que se deseja contar. 
(B): Foto das lâminas com o tipo correspondente marcado em cima da célula no momento da contagem. 
O software conta a quantidade de clique para cada tipo celular, e marca o número total correspondente. 
Ao final da contagem, clicando em Results, tem-se o resultado total de cada um dos tipos pré-definidos. 
MOREIRA, GV 2017 
 

3.7 Extração de DNA a partir de conteúdo cecal e quantificação de PCR de conteúdo 
cecal microbiano. 

 O conteúdo cecal coletado após a eutanásia dos animais foram armazenados 

a -80 °C. O kit QIAamp Fezes Minikit (Qiagen) foi utilizado para a extração de DNA 
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das amostras de fezes por meio de membrana de silica para purificação do genoma 

bacteriano. A ação combinada de uma resina de absorção e de tampões levam a 

remoção de inibidores de PCR. O DNA foi extraido por coluna de purificação de acordo 

com as instruções do fabricante. O RNA bacteriano foi amplificado por transcrição 

reversa-PCR (RT-PCR) de segmentação das regiões V3 e V4 do gene 16SrRNA, e 

foram utilizados os iniciadores (ILLUMINA 16S V3-V4 F 

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG) e 

os finalizadores bacterianos (ILLUMINA 16S V3-V4 R 

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATC

C).  

 As reações da PCR de amplificação foram realizadas como se segue: 3 min a 95 

°C, 25 ciclos de: 30 s a 95 °C, 30 s a 55 °C e 30 s a 72 °C, seguido de 5 min a 72 °C 

e 4 °C. A qualidade do produto da PCR foi comprovada quando as amostras 

apresentavam um tamanho de fragmento de 530pb.  

 Cada ensaio foi realizado em triplicata no mesmo experimento. Para determinar a 

sensibilidade e especificidade dos ensaios de PCR foram realizadas confirmações 

utilizando um conjunto de espécies de bactérias intestinais como controles. 

Após a amplificação das regiões especificas de V3-V4, as amostras foram 

avaliadas através de flurometria pelo Illumina MiSeq System®, equipamento que 

utiliza um programa denominado MiSeqReporter (MSR). O resultado fornecido por 

este sistema permite a classificação dos organismos através de comparações das 

regiões V3 e V4 com um banco de dados da região 16S rRNA. O banco de dados 

utilizado foi o GreenGenes (http://greengenes.lbl.gov/). A apresentação dos 

resultados é de variados níveis taxonômicos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero 

e espécie. A partir dessa tabela, foram realizados os procedimentos estatísticos. 

3.8 Teste de absorção ao LPS 

 Os animais submetidos a jejum de 6 horas receberam  solução salina contendo 

ou não LPS (300 ug/kg) via gavagem 50. Após 60 minutos da gavagem os animais 

foram anestesiados (Thiopentax®, 50 mg/kg de peso corpóreo), e decapitados. O 

sangue foi coletado do tronco encefálico e o plasma separado e estocado no freezer 

a -80 C. A quantificação de LPS foi realizada através de kit comercial (LAL kit 

http://greengenes.lbl.gov/
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endpoint-QCL 1000; Cambrex BioScience, Walkersville, Maryland), onde as amostras 

foram diluídas 1/40 e aquecidas por 10 min. a 70 °C, conforme orientação do kit.   

3.9 Análise estatística 

Os resultados foram analisados por meio do programa GraphPad Prism versão 

6.01® (GraphPad Software, La Jolla-CA, USA). O tamanho amostral mínimo por grupo 

para cada parâmetro analisado foi definido através do n suficiente para realização da 

análise da distribuição das amostras através do “D’Agostino and Pearson omnibus 

normality test” recomendado pelo programa GraphPad Prism versão 6.01®. Todas as 

amostras foram avaliadas quanto sua distribuição normal e submetidas a análise de 

variância por dois fatores (2way ANOVA) ou por teste t student. Quando o teste 

apresentou diferença significativa foi seguido do teste post-hoc de Tukey para até 

duas variâncias e post-hoc de Bonferroni para mais de duas variâncias (p<0,05). Os 

resultados apresentados foram expressos como média  erro padrão (M  SEM) e 

posteriormente representados em porcentagens de variação em relação aos 

controles, aos quais foi atribuído o valor de 100% às condições em que isto se 

aplicava.  

A análise da microbiota intestinal foi feita pelo software Explicet versão 2.10.5 

51 e Galaxy, LDA-LEfSe 52. Galaxy, LDA-LEfSe é um algoritmo para identificação de 

biomarcadores de alta dimensão, que caracteriza diferenças entre as condições 

biológicas. O programa LEfSe fornece uma lista de diferentes táxons entre o 

tratamento ou dieta com significância estatística e biológica, classificando-os de 

acordo com o tamanho do efeito 52. Os táxons em abundância dos animais tratados 

com liraglutida (verde) ou solução salina (vermelho) recebem uma classificação LDA 

positiva ou negativa, respectivamente (taxa com classificação LDA> 2 e significância 

de <0,05 determinada pelo teste de Wilcoxon). 

O teste Wilcoxon rank-sum foi utilizado para comparar a abundância de 

Unidades Taxônomicas Operacionais (OTUs) em diferentes níveis taxonômicos. As 

diferenças estatísticas significativas dos agrupamentos de amostras foram testadas 

com uma análise de variância não-paramétrica multivariada. A análise discriminante 

linear (LDA) pelo tamanho do efeito (LEfSe) foi utilizado para identificar táxons que 

discriminaram os perfis de microbiota de acordo com a dieta e o tratamento. 
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  4 RESULTADOS   

4.1 Tratamento com liraglutida melhora a sensibilidade à insulina e reduz a 
adiposidade.  

Para validar o efeito da liraglutida diante dos parâmetros glicêmicos, 

camundongos da linhagem C57BL/6 alimentados com uma dieta hiperlipidica (HFD) 

ou dieta padrão (C) e camundongos ob/ob foram tratados com liraglutida ou solução 

salina durante duas semanas. Os parâmetros glicêmicos foram medidos por meio de 

testes GTT e ITT após jejum prévio de 6 horas.  

O modelo animal de obesidade induzida por HFD exibiu melhora da glicemia 

basal como pode ser observado no gráfico da figura 3A, onde os animais HFD+L (149 

± 5 mg/dL) alcançaram níveis glicêmicos compatíveis ao grupo C (151 ± 9mg/dL). O 

tratamento com liraglutida também promoveu a redução de 37% na curva de 

decaimento da glicose em relação ao grupo HFD (Figura 3B). Mesmo os animais que 

consumiram somente a dieta padrão (C+L) apresentaram melhora na tolerância à 

glicose quando comparados ao grupo C (AUC = C: 21.017 ± 994; C+L: 16.900 ± 762; 

HFD: 27.303 ± 934; HFD+L: 17.267 ± 448) (Figura 3B, C). 

O decaimento da glicose calculado a partir do ITT curto mostrou menor 

sensibilidade à insulina quando comparados os grupos C vs HFD (C = 4.7 ± 0.4 

%.min.-1; HFD = 3.3 ± 0. 4%.min.-1; p<0.05), comprovando a efetividade da dieta 

hiperlipidica. Porém, com o tratamento, houve aumento da sensibilidade à insulina 

quando comparamos HFD+L vs HFD (HFD = 3.3 ± 0.4 %.min. -1; HFD+L = 4.5 ± 0.3 

%.min.-1; p<0,05) (Figura 3D). Já o grupo que consumiu a dieta padrão e que foi 

tratado, não apresentou nenhuma alteração na sensibilidade à insulina quando 

comparado ao seu controle (C = 4.7 ± 0.4 %.min.-1; C+L = 4.9 ± 0.4 %.min.-1) (Figura 

3D).  Os dados obtidos através do HOMA-IR confirmaram a significativa melhora da 

sensibilidade à insulina após o tratamento com liraglutida (C = 214 ± 14; C+L = 210 ± 

19; HFD = 324 ± 20; HFD+L = 250 ± 12) (Figura 3E). 

Assim como observado no modelo anterior, a liraglutida induziu redução de 

27% da glicemia basal de jejum nos camundongos ob/ob (Ob: 225 ± 10mg/dL; Ob+L: 

165 ± 12mg/dL: p<0,05) (Figura 3F) e de 52% na curva de decaimento da glicose 

(Figura 3G), sendo a diferença entre as curvas representada na figura 3 H (Ob = 6792 

± 112; Ob+L = 3.289 ± 306; p<0,05). O decaimento da glicemia induzido pela insulina, 

kitt, (Ob = 1,05 ± 0,31 %.min -1; Ob+L = 2,26 ± 0,33 %.min -1; p<0,05) (Figura 3I) e 
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HOMA-IR (Ob = 420 ± 27; Ob+L = 297 ± 25; p<0,05) (Figura 3J) mostraram que a 

liraglutida reverteu o quadro de resistência à insulina, validando nossos modelos 

experimentais.
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Figura 3 – O tratamento com liraglutida melhora os parâmetros glicêmicos de modelos animais 
de obesidade induzida por dieta hiperlipidica (HFD) e por obesidade genética (Ob/Ob). Glicemia 
basal (A), curva do ipGTT (B), ipGTT AUC (C), Kitt (D) e HOMA-IR (E) na obesidade induzida por dieta. 
Glicemia basal (F), curva do ipGTT (G), ipGTT AUC (H), Kitt (I) e HOMA-IR (J) na obesidade genética. 
Os dados estão representados como a média ± SEM (n = 8-12 por grupo) * p <0,05. 

 

 O consumo alimentar foi determinado pela diferença entre o peso inicial e final 

da ração oferecida em um período de 24 horas nos primeiros 10 dias consecutivos a 

partir do início do tratamento com liraglutida. A escolha de acompanhar a ingestão 

alimentar por esse período de dias se deu pela observação prévia de estabilização da 

massa corporal após 10 dias do início do uso do fármaco.   

Os grupos Controles, tratado com liraglutida (C+L) ou com veículo (C), não 

apresentaram alteração de sua massa corporal ao longo do tratamento (28,7 ± 0,5g, 

n=19 e 28,8 ± 0,6g, n=18; respectivamente) (Figura 4A-B), assim como no consumo 

alimentar e na ingestão calórica (Figura 4C-F). Entretanto, o grupo HFD+L apresentou 

redução de 7% de sua massa corporal chegando ao peso dos controles que 

consumiram dieta padrão a partir do terceiro dia de tratamento (1º dia de tratamento; 

HFD+L: 32,2g; C: 28,1g / 3º dia de tratamento; HFD+L: 29,9g, n=33; C=28,04g, n=18) 

(Figura 4A-B). A diferença na evolução ponderal foi confirmada por meio do gráfico 

contendo a área sob a curva (AUC) ao compararmos HFD+L vs HFD (410 ± 8, n=33; 

443 ± 9, p<0,05, n=27, respectivamente, p<0,05) (ANEXO D). O mesmo efeito pode 

ser observado com a redução de 50% do consumo alimentar no 1º dia de tratamento 

com liraglutida (HFD=2,06g e HFD+L=1,02g; p<0,05), sendo que o consumo se 

normalizou a partir do 2º dia de tratamento e se manteve ao longo dos 10 dias 

analisados (Figura 4C). O gráfico de AUC confirma que a diferença do consumo 

alimentar se deu pela diferença entre as dietas (valores da AUC; C=30,7; C+L=32,8; 

HFD=19,5 e HFD+L=15,6) (Figura 4D). 

Ademais, o uso da liraglutida no grupo alimentado com a dieta hiperlipídica, 

HFD + L, induziu redução da ingestão calórica média nos primeiros três dias de 

tratamento (Figura 4E), sendo a diferença de aproximadamente 10% do respectivo 

controle (Figuras 4F).  

Os cálculos de eficiência alimentar (CEA) e ganho de peso corporal por caloria 

consumida (CGPC) mostraram redução desses índices tanto nos animais magros 

quanto nos obesos após o tratamento com a liraglutida. No entanto, a magnitude 

dessa redução foi cerca de 2 a 4 vezes maior nos animais obesos (Figura 4 G, H). 
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Analisamos o perfil metabólico deste grupo por meio do sistema de 

monitoramento integral de animais de laboratório (CLAMS). Este sistema permite, por 

meio de calorimetria indireta, a determinação automatizada do gasto energético e da 

razão da troca respiratória, da atividade locomotora e detecção do sono (por meio de 

sensores de movimento por infravermelho) e da ingestão de líquidos. Trata-se de um 

sistema fechado de monitoramento, onde cada animal é avaliado individualmente.  

O monitoramento dos animais em gaiola metabólica automatizada permitiu a 

avaliação do metabolismo corporal total. Observamos que não houve diferença em 

nenhum dos parâmetros de consumo de O2, produção de CO2, gasto energético, 

locomoção e quociente respiratório (RER) frente ao tratamento com liraglutida. 

Observamos diferença quanto ao tipo de dieta, onde os animais obesos apresentaram 

redução de % do RER (ANEXO E). 
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Figura 4 - O Tratamento com liraglutida reduz massa corporal total com redução da eficiência 
alimentar e da ingestão calórica no modelo de obesidade induzida por dieta. Avaliação ponderal 
no modelo de HFD (A), Peso Final (B), evolução temporal (time-course) do consumo alimentar (C), 
AUC do consumo alimentar (D) ingestão calórica (Kcal/dia) (E), AUC da ingestão calórica (F), 
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coeficiente de eficiência alimentar (G) e coeficiente de ganho de peso corporal por caloria ingerida (H).  
Os dados estão representados como a média ± SEM (n = 8-16 por grupo) * p <0,05. 

 

Na obesidade genética o tratamento com a liraglutida reduziu 7,3% da massa 

corporal já a partir dos primeiros dias de aplicação e mantendo-se reduzido e estável 

até o final do período experimental (Ob: 57,3±1,2; Ob+L: 53,9±1,2) (Figura 5A-B). 

 Além disso, e similar ao observado com os animais obesos devido à dieta 

hiperlipídica, o tratamento reduziu o consumo alimentar nos primeiros 3 dias do 

tratamento, sendo seguido por progressiva e gradual estabilização desse consumo a 

valores semelhantes ao do correspondente controle (Figura 5C), com perfil temporal 

semelhante ao da ingestão calórica (Figura 5E). O gráfico da somatória de alimento 

ingerido (Figura 5D) e do consumo médio calórico diário do período do tratamento 

executado confirmam efeito da liraglutida na redução do consumo calórico (Figura 5E).  

Concordantes com os resultados anteriores, o uso da liraglutida induziu 

redução de mesma magnitude nos coeficientes de eficiência alimentar (CEA) (Figura 

5G) e de ganho de peso por caloria ingerida (CGPCC) (Figura 5G) nos camundongos 

ob/ob. 
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Figura 5 - O Tratamento com liraglutida reduz massa corporal total e a eficiência alimentar no 
modelo de obesidade genética. Avaliação ponderal no modelo ob/ob (A), Peso Final (B), evolução 
temporal (time-course) do consumo alimentar (C), AUC do consumo alimentar (D) ingestão calórica 
(Kcal/dia) (E), AUC da ingestão calórica (F), coeficiente de eficiência alimentar (G) e coeficiente de 
ganho de peso por caloria ingerida (H).  Os dados estão representados como a média ± SEM (n = 8-16 
por grupo) * p <0,05. 
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Na Tabela 1 estão dispostos os valores das massas dos depósitos adiposos 

avaliados normalizadas pela massa corporal total de cada animal (g.g-1). Podemos 

observar que o grupo HFD apresentou aumento para aproximadamente 300% no 

coxim perigonadal e aproximadamente 200% nos coxins subcutâneo e retroperitoneal 

em comparação aos respectivos controles (100%).  

O tratamento no grupo HFD (HFD + L) induziu redução de 40% na gordura 

retroperitoneal e de 44% e 55% para os coxins perigonadal e subcutâneo 

respectivamente (p<0,05). Vale ressaltar que não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos controles, C e C+L, vs HFD+L, confirmando que o 

tratamento foi efetivo na redução da massa corporal dos animais previamente obesos. 

O Índice de Lee, um índice indicado para mensurar o grau de obesidade em 

camundongos, confirmou diferença estatística entre os grupos C vs HFD, e mostrou 

tendência estatística à diferença entre os grupos HFD vs HFD+L (p=0,07). O BMI, 

outro índice para avaliar grau de massa corporal, comprovou a efetividade do 

tratamento na redução da massa gordurosa total dos animais com dieta obesogênica.  

Quando analisamos os mesmos parâmetros no modelo ob/ob, observamos que 

o tratamento com liraglutida foi capaz de exercer um efeito de redução (37%) somente 

sobre o coxim retroperitoneal.  

 
Tabela 1 - Avaliação dos coxins gordurosos após tratamento de Liraglutida. N= 12-15 animais 
para o grupo obesidade induzida por HFD e N= 5 animais para o grupo ob/ob. P<0,05.  

Depósitos adiposos (g*g
-1

); IMC (g/cm
2

); Lee Index (3√ g.cm -1); Naso-anal (cm) 
* C vs HFD, #HFD vs HFD+L, $Ob vs Ob+L. 
 

A análise histológica constituída por morfologia e morfometria dos adipócitos 

da região perigonadal mostrou que o consumo de HFD foi capaz de aumentar a área 

Variáveis 

Grupos 

C C+L HFD HFD+L Ob Ob+L 

Perigonadal  0,08±0,02 0,06±0,01 0,25±0,05* 0,15±0,02# 0,41±0,09 0,43±0,05 

Subcutâneo   0,08±0,02 0,05±0,01 0,16±0,02* 0,09±0,01# 0,59±0,05 0,62±0,04 

Retroperitoneal 0,05±0,01 0,034±0,01 0,11±0,02* 0,05±0,01# 0,29±0,04 0,18±0,02$ 

IMC 0,28±0,02 0,29±0,01 0,33±0,03* 0,29±0,02# 0,57±0,03 0,57±0,01 

Lee Index 0,31±0,01 0,31±0,01
 

 0,32±0,01
 

 0,31±0,01
 

 0,38 ± 0,1 0,38 ± 0,01 

Naso-anal 9,90±0,10
 

 9,77±0,10
 

 9,95±0,09
 

 9,92±0,06
 

 10,20±0,1 10,1±0,10 
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dos adipócitos em 241% (19.784 ± 2.566 μm2) em relação aos animais que 

consumiram a dieta padrão (C = 5.798 ± 1.021 μm2) (p<0,05). 

O tratamento com liraglutida foi capaz de reverter o quadro morfológico dos 

adipócitos dos animais que consumiram HFD, com uma redução de 44% 

(HFD+L=11.111 ± 1.572 μm2), porém não observamos o mesmo efeito no grupo Ob+L 

(Ob=9.309 ± 598 μm2; Ob+L=9.637 ± 837 μm2) (Figura 6B). Entre os animais que 

consumiram dieta padrão não houve diferença (C+L=5.193 ± 566 μm2) (Figura 6A). 

 

Figura 6 - Liraglutida reverte o tamanho dos adipócitos frente a obesidade induzida por dieta, 
mas não no modelo de obesidade genética. Figura representativa da análise morfológica e 
morfométrica dos adipócitos da região perigonadal em 20 x. (A) o gráfico confirma a observação 
morfológica dos adipócitos, onde a área diminui de 44% em relação ao grupo HFD não tratado com 
liraglutida, mas o tratamento não alterou o tamanho dos adipócitos na obesidade genética (B) (pós-
testes 2way anova e teste de Tukey). Os valores representados media ± SEM. N = 4-5 * p<0,05. 
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4.2 Tratamento com liraglutida melhora infiltrados inflamatórios no fígado e na região 
cecal.  

A fim de determinar se a redução do peso corporal refletiria na inflamação da 

região cecal e do fígado, assim como na regressão da esteatose hepática, os tecidos 

foram extraídos ao final do tratamento para preparação e análises histológicas.  

No fígado avaliamos qualitativamente a intensidade de gotículas lipídicas 

seguindo a seguinte regra à inspeção visual dos cortes: presença com balonização e 

infiltrado inflamatório (++), presença somente de esteatose (+) ou ausência (-) de 

gotículas lipídicas 53.  

Essa análise qualitativa e morfológica mostra que o tratamento reverteu o 

quadro de esteatose hepática presente no grupo HFD, com redução na presença de 

gotículas lipídicas e infiltrado inflamatório conforme observado na Tabela 2 (Figura 

7A). Já na obesidade genética, o tratamento melhorou a esteatose de (++) ou grau 3 

para uma condição de esteatose de (+) ou grau 1, com praticamente ausência de 

infiltrado inflamatório e balonização (Tabela 2; Figura 7A).  

 

Tabela 2 - Análise qualitativa e morfológica do tecido hepático após o tratamento com liraglutida. 
Presença com balonização e infiltrados inflamatórios (++), a presença (+) ou ausência (-) de gotículas 
lipídicas. N = 4 - 5 animais. 

  

Os resultados qualitativos foram confirmados pelas análises quantitativas. Os 

gráficos em barras representados na Figura 7B mostram a quantificação de núcleos 

dos hepatócitos, sinusóides e gotículas lipídicas.  O tratamento com liraglutida foi 

capaz de aumentar em 54% a quantidade de sinusóides em relação ao seu controle 

HFD (HFD= 22 ± 2 %; HFD+L= 34 ± 2 %; p<0,05), assim como quando comparamos 

o efeito da dieta hiperlipidica em relação a dieta padrão (C= 17 ± 2 %; p<0,05) que 

promoveu aumento de 27%. O tratamento também foi capaz de diminuir 92% das 

Variáveis  

Grupos 

C  C+L  HFD  HFD+L  Ob  Ob+L  

Gotícula lipídica -  - ++ -  ++ + 

Balonização  - - -  -  ++ -  

Infiltrado 

inflamatório 
-  - ++ -  ++  + 
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gotículas lipídicas no grupo HFD+L (HFD= 24 ± 2 %; HFD+L= 2 ± 1 %; p<0,05) (Figura 

7B).  

A Figura 7C mostra que o tratamento na obesidade genética reduziu 78% da 

quantidade de gotículas lipídicas (Ob= 88 ± 4 %; Ob+L= 19 ± 5 %; p<0,05), com 

aumento no número de hepatócitos (Ob= 19 ± 1 %; Ob+L= 27 ± 0,5 %; p<0,05) e na 

quantidade de sinusóides (Ob= 2,1 ± 3,1 %; Ob+L= 14,2 ± 3,1 %; p<0,05). 
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Figura 7 - Efeito da liraglutida nos parâmetros morfológicos hepáticos. As análises histológicas 
qualitativas dos grupos HFD e ob/ob (A). Análises quantitativas de obesidade induzida por HFD (B) e 
do modelo de obesidade genética (C). As setas vermelhas mostram infiltrados inflamatórios e # 

representa gotículas lipídicas. N = 4-5 animais. Dados apresentados como média  SEM. * p = <0,05. 
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Consistente com os resultados observados no fígado, o uso da liraglutida 

induziu redução do infiltrado inflamatório da região cecal em ambos os modelos de 

obesidade (Figura 8 A). É interessante ressaltar que observamos que os animais que 

consumiram HFD, apresentavam grumos de infiltrados inflamatórios entre o epitélio e 

a lâmina própria e possuíam criptas desorganizadas quando comparadas com os 

animais que consumiram dieta padrão (ANEXO F). O tratamento com liraglutida não 

foi capaz de reverter esse padrão morfológico de desorganização celular do grupo 

HFD mesmo apresentando atenuação do infiltrado inflamatório.  

Na análise da região cecal por H&E também verificamos o tamanho das criptas, 

número de criptas por campo, o número de células epiteliais por cripta e o número de 

células caliciformes por campo, como parâmetros de indício de proliferação celular no 

intestino.  

Com o uso da liraglutida não foram detectadas modificações quanto ao 

tamanho das criptas, número de células epiteliais, número de células caliciformes e 

no aumento do número de criptas por campo analisado no grupo que consumiu dieta 

hiperlipídica (HFD vs HDF+L). Entretanto, entre os grupos controle, que consumiram 

dieta padrão (C e C+L), houve aumento de 40% no número de células caliciformes 

(C= 7,1 ± 0,7 %; C+L= 9,9 ± 0,7 %; p<0,05) e de 21% das células epiteliais (C= 20,5 

± 1,1 %; C+L= 24,9 ± 1,1 %; p<0,05) (Figura 8B). 

 A analise morfológica da região cecal dos animais geneticamente obesos 

mostrou criptas integras que se estendem até a região da musculatura, com uma 

submucosa bem definida e lâmina própria com poucas ou nenhuma célula do sistema 

imunológico. Esse padrão se assemelha ao observado nos animais magros que 

consumiram dieta padrão (Figura 8A). Ademais, mostra as mesmas mudanças quanto 

as análises quantitativas, com aumento de 15% nas células epiteliais (Ob= 23 ± 0,8%; 

Ob+L= 26,5 ± 0,6 %; p<0,05) e tendência de 17% de aumento no número de células 

caliciformes (p = 0,08) (Ob= 8,4 ± 0,4; Ob+L= 9,9 ± 0,6;) (Figura 8C). 
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Figura 8 - Analise morfológica qualitativa e quantitativa da região cecal. Análise qualitativa 
histológica de ambos modelos de obesidade (A). Análise quantitativa do tamanho das criptas, número 
de criptas por campo, o número de células epiteliais por cripta e o número de células caliciformes por 
campo do grupo HFD (B) e de obesidade genética (C). As setas vermelhas indicam infiltrados 
inflamatórios e # representam gotículas lipídicas. N = 4-5 animais. Dados estão expressos como média 

 SEM. * p = <0,05. 
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O índice de proliferação celular no epitélio da região cecal foi calculado como 

percentual de células proliferativas, marcadas em marrom, do total de células 

avaliadas, marcadas em azul, através do uso de anticorpo anti-ki67.  

O consumo de HFD foi capaz de reduzir em 28% o índice proliferativo em 

relação aos animais que consomem dieta padrão (C= 72 ± 4%; HFD= 45 ± 3%, 

p<0,05), porém não promoveu alteração desse parâmetro nos modelos de obesidade 

(C+L= 59 ± 3%; HFD+L= 51 ± 4%; Ob= 39 ± 2%; Ob+L= 41 ± 2%) (Figura 9A-B).  

 
Figura 9 - Analise qualitativa e quantitativa de proliferação celular na região cecal. A proliferação 
celular foi realizada por imunohistoquímica com anticorpos ki67 na obesidade induzida por HFD (A) e 
modelo de obesidade genética (B). O tratamento não promoveu alteração na proliferação de células 

epiteliais de ambos os modelos. N = 4-5 animais. Dados estão expressos como média  SEM. * p = 
<0,05. 
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O teste de tolerância ao lipopolisacarídeo (LPS) mostrou que o uso de 

liraglutida não interferiu na quantidade de LPS que passou pela barreira intestinal do 

grupo HFD, porém nos animais ob/ob houve redução de 41% (Ob= 4,1 ± 0,5; Ob+L= 

2,4 ± 0,5 EU/mL, p<0,05) (Figura 10A-B). 

 

 

Figura 10 - Teste de permeabilidade intestinal ao LPS. Avaliação da permeabilidade intestinal por 
estímulo com LPS. O tratamento com liraglutida foi capaz de melhorar a permeabilidade intestinal dos 
camundongos ob/ob (n = 7-10) (B), mas não houve diferença entre os animais com obesidade induzida 
por dieta (n = 5-6 animais) (A). Os valores representados pela média ± sem. * p = <0,05. 

 

4.3 Liraglutida promove modulação da microbiota intestinal em dois modelos 
diferentes de obesidade. 

A análise metagenômica do material fecal cecal proporcionou a identificação 

filogenética das bactérias presentes nos dois modelos animais utilizados nesse 

estudo.  Os resultados são expressos em filo, classe, ordem, família, gênero e 

espécie.  

O perfil genético da região 16S rRNA mostrou que a composição da microbiota 

é alterada frente o tratamento com liraglutida. O primeiro indicador observado foi a 

diversidade filogenética das amostras, denominado como índice alfa. Esse indicador 

mede o número de espécies observadas (Sobs) pela quantidade de sequências 

encontradas nas amostras, representando quão rica em biodiversidade é a amostra. 

Os gráficos da Figura 11A e B ilustram o índice Alpha. Em nosso estudo, a Alpha 

diversidade foi afetada tanto pelo tratamento quanto pelo tipo de dieta. Houve redução 

significativa na diversidade filogenética nas amostras de animais alimentados com 

HFD (Figura 11A, linha azul), além disso, o uso do análogo de GLP-1 induziu redução 

dessa diversidade nos animais controles alimentados com a dieta padrão (Figura 11A, 

linha laranja). No grupo HFD+L houve aumento da diversidade microbiana (Figura 
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11A, linha vermelha). O mesmo efeito foi observado no modelo de obesidade genética 

(Figura 11B, linha cinza).  

A abundância de filos é demonstrada taxonômicamente pelas porcentagens 

das principais seqüências de Unidades Taxônomicas Operacionais (OTU). No 

presente projeto, comparamos a abundância de 7 principais filos: Bacterioidetes, 

Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacterias, Verucomicrobia, Thermotogae, 

Tenericutes e Cloroflexi.  

O uso da HFD induziu redução na deteção do filo Thermotogae em comparação 

aos que consumiram a dieta padrão (Figura 11C). Além disso, o tratamento com 

liraglutida em ambos os grupos induziu aumento do filo Verucomicrobia e redução do 

filo Proteobacterias. Houve a intensidade dessas variações foi de 346% e 9% no 

HFD+L e de 67% e 32% no C+L, respetivamente (Figura 11C). Nos camundongos 

ob/ob tratados com liraglutida foi detectado aumento de 155% na presença do filo 

Thermotogae em relação a seu controle (Figura11D). Seguindo o mesmo padrão da 

obesidade induzida por dieta, os camundongos ob/ob, também apresentaram redução 

de 2% de Proteobacteria (Figura11D). Os mesmos resultados estão representados 

em %, número de reads e abundância de filos no ANEXO G. 
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Figura 11 - Liraglutida promove aumento da diversidade microbiana com redução do filo 
Proteobacteria para ambos os modelos de obesidade. A análise metagenômica foi feita no final de 
duas semanas de tratamento. Representam curvas de rarefação – índice alfa - para a diversidade 
filogenética da microbiota da região cecal de (A) camundongos por obesidade induzida por dieta (10-
718282 sequências por amostra) e (B) camundongos geneticamente obesos (10-611400 sequências 
por amostra). Distribuição relativa da abundância de unidades taxonômicas operacionais (OTU) (nível 
de 97%). Percentagens das principais sequências de OTU taxonômicamente atribuídas a filos 
bacterianos de metagenomas fecais de obesidade induzida por HFD (C) e genética (D). Dados 
representados por média da sequência de leitura.  
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Para representar os gêneros e as espécies mais proeminentes identificados 

traçamos o perfil metagenômico em um heatmap, mostrando somente os gêneros com 

diferenças estatísticas significativas frente a abundância de leituras via o programa 

Galaxy, LDA-LEfSe.  

No modelo HFD+L, as plotagens no heatmap mostram mudanças significativas 

na maioria dos gêneros de prevalência, com destaque para Akkermansia e 

Helicobacter (Figura12A). Ainda podemos validar o efeito por meio da classificação 

de LDA, sendo o principal gênero aumentado a Akkermansia e reduzido o 

Helicobacter (Figura 12B) após o tratamento. Enquanto no grupo controle tratado com 

liraglutida (C+L) a prevalência de gêneros alterada pertence a Oscillospira 

(Figura12B).  
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Figura 12 - O tratamento com liraglutida promove modulação taxonômica dos gêneros da 
obesidade induzida por dieta. O tratamento com liraglutida promove modulação taxonômica dos 
gêneros da obesidade induzida por dieta. Comparações estatísticas dos perfis metagenômicos do 
intestino ao nível do gênero. A. Plotagem em heatmap apresentando diferenças significativas na 
abundância de gêneros bacterianos com prevalência para o aumento de Akkermansia e redução de 
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Helicobacter. B. Os gráficos exibem as classificações LDA dos diferentes gêneros com significância 
estatística e biológica, classificando-os de acordo com o tamanho do efeito. Os táxons enriquecidos 
pelo tratamento com liraglutida (verde) ou salina (vermelho) são indicados com uma pontuação LDA 
positiva ou negativa, respectivamente (taxa de classificação LDA> 2 e significância de <0,05 
determinada pelo teste de Wilcoxon). 
 

Além disso, uma das espécies mais proeminentes que aumentou com o 

tratamento foi a Akkermansia muciniphila (Figura 13A-B). 
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Figura 13 - A abundância relativa das espécies bacterianas fecais. Comparações estatísticas dos 
perfis metagenômicos do intestino ao nível espécie. A. Plotagem em heatmap apresentando diferenças 
significativas na abundância de espécies bacterianas com prevalência para o aumento de Akkermansia 
muciniphila para os animais obesos tratados com liraglutida. B. Os gráficos exibem as classificações 
LDA dos diferentes espécies com significância estatística e biológica, classificando-os de acordo com 
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o tamanho do efeito. O tratamento com liraglutida exerceu maior efeito biológico na espécie 
Akkermansia muciniphila no grupo HFD+L. Os táxons enriquecidos pelo tratamento com liraglutida 
(verde) ou salina (vermelho) são indicados com uma pontuação LDA positiva ou negativa, 
respectivamente (taxa de classificação LDA> 2 e significância de <0,05 determinada pelo teste de 
Wilcoxon). 

 

Nos animais ob/ob, o tratamento induziu a modulação dos gêneros com 

proeminência na redução de Prevotella com aumento de Johnsonella (Figura 14B). 

 
Figura 14 - O tratamento com liraglutida promove modulação taxonômica dos gêneros da 
obesidade genética. Comparações estatísticas dos perfis metagenômicos do intestino ao nível do 
gênero. A. Plotagem em heatmap apresentando diferenças significativas na abundância de gêneros 
bacterianos com prevalência para o aumento de Johnsonella e redução de Prevotella. B. Os gráficos 
exibem as classificações LDA dos diferentes gêneros com significância estatística e biológica, 
classificando-os de acordo com o tamanho do efeito. Os táxons enriquecidos pelo tratamento com 
liraglutida (verde) ou salina (vermelho) são indicados com uma pontuação LDA positiva ou negativa, 
respectivamente (taxa de classificação LDA> 2 e significância de <0,05 determinada pelo teste de 
Wilcoxon). 
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Figura 15 - A abundância relativa das espécies bacterianas fecais de camundongos ob/ob.  A. 
Plotagem em heatmap apresentando diferenças significativas na abundância de espécies bacterianas 
para os animais obesos tratados com liraglutida. B. Os gráficos exibem as classificações LDA dos 
diferentes espécies com significância estatística e biológica, classificando-os de acordo com o tamanho 
do efeito. O tratamento com liraglutida exerceu maior efeito biológico na espécie Parabacteroides 
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merdae no grupo Ob+L. Os táxons enriquecidos pelo tratamento com liraglutida (verde) ou salina 
(vermelho) são indicados com uma pontuação LDA positiva ou negativa, respectivamente (taxa de 
classificação LDA> 2 e significância de <0,05 determinada pelo teste de Wilcoxon). 
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5 DISCUSSÃO  

A relação entre microbiota intestinal e a sua contribuição para o 

desenvolvimento e manutenção de sistemas fisiológicos e bem como sua homeostase 

é uma área que se destaca pelo seu recente e crescente estudo. A cada ano muitas 

pesquisas relacionadas a microbiota tentam desvendar suas interações de 

comensalismo e/ou mutualismo devido seu grande potencial para a produção de 

compostos bioativos que podem atuar em vias de sinalização do hospedeiro, ativando 

receptores celulares 54 atrelados ao desenvolvimento de doenças crônicas como 

diabetes 28, obesidade, cardiopatias, asma e doenças inflamatórias intestinais 55.  

Porém, as implicações funcionais da microbiota sobre a progressão de tais 

doenças não são bem conhecidas, em parte devido à complexidade dos componentes 

da microbiota e do envolvimento bidirecional de diferentes sistemas como o sistema 

imunológico e endócrino nestas desordens. 

Recentemente fármacos relacionados a ação do GLP-1 tem sido considerado 

promissores para o tratamento da obesidade devido seu efeito colateral de perda de 

peso corporal em pacientes diabéticos do tipo 2 após o tratamento com a droga em 

questão 56.  

Apesar dos recentes resultados sobre os efeitos de análogos do GLP-1, o 

presente estudo é único por focar nas mudanças que a liraglutida causa na microbiota 

intestinal em dois diferentes modelos de obesidade: obesidade induzida por dieta e 

obesidade genética. 

Conforme esperado, após tratamento por 15 dias consecutivos, a liraglutida foi 

capaz de reverter a intolerância à glicose e a resistência à insulina tanto na dieta 

obesogênica quanto na obesidade genética, corroborando com trabalhos previamente 

descritos 56,57 e validando os modelos experimentais estudados.  

5.1 Liraglutida: fígado e microbiota intestinal 

Outro importante efeito da liraglutida demonstrado foi a capacidade de reverter 

ou reduzir a esteatose hepática não alcoólica acompanhada da diminuição de 

infiltrados inflamatórios no fígado e da redução do filo Proteobacteria de ambos os 

modelos experimentais. Esses dados encontrados podem ser explicados por recentes 

estudos que demonstram que a secreção de GLP-1 está baixa em pacientes com 
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doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) portadores de diabete melito do 

tipo 2 (DMT2) 58. Além disso, estudo anterior realizado com pacientes obesos 

portadores de DHGNA identificou aumento dos filos Actinobacteria, Firmicutes e 

Proteobacteria na microbiota intestinal  59.  

A posição anatômica do fígado e sua vascularização permitem grande 

interação entre o órgão e nutrientes/metabólitos vindos por meio da circulação portal 

da luz intestinal. Porém, a barreira intestinal, formada pela sua mucosa, desempenha 

um importante papel de interação entre o lúmen intestinal e a circulação portal, e, 

portanto, atuando como uma interface entre conteúdo intestinal - microbiota - e o 

fígado 27.  

Le Roy et al. (2013) demonstraram que diferenças na composição da 

microbiota intestinal determinam se camundongos respondem a dietas hiperlipidicas 

e ao desenvolvimento de DHGNA. Ainda nesse mesmo estudo, por meio de 

transplante de flora intestinal em animais germ-free, demonstraram que alguns 

animais eram resistentes ao desenvolvimento da DHGNA e atribuíram isso a 

diferenças taxonômicas encontradas na flora intestinal. Por outro lado, em portadores 

de doenças hepáticas relacionadas ao alcoolismo há disbiose intestinal relacionada a 

redução de Bacteroidetes e aumento de Proteobacteria 61.    

Em nosso estudo também notamos redução do gênero Helicobacter, uma 

bactéria pertencente ao filo Proteobacteria. Infecções por Helicobacter aumentam 

inflamação em regiões do colo levando a neoplasia e doenças inflamatórias 

intestinais, ademais sabe-se que é necessário um conjunto de bactérias de diferentes 

espécies de Helicobacter para o desenvolvimento de algumas patologias como 

hepatite ou enterites em pacientes predispostos 62. Algumas espécies foram 

encontradas habitando o revestimento do trato gastrintestinal superior, como o fígado 

e o estômago, essas são produtoras da enzima uréase que aumenta o pH 

citoplasmático e induzem perfis inflamatórios 62.  Em ambos os modelos de obesidade 

observamos decréscimo de 3 a 5 diferentes espécies de Helicobacter. 

Oscillospira foi um outro gênero bacteriano que encontramos aumento após o 

tratamento com a liraglutida, porém essa modulação foi observada somente nos 

animais que consumiram dieta regular balanceada. Em um estudo recente realizado 

com gêmeos para saber os componentes hereditários do acúmulo de gordura visceral 

o gênero Oscillospira  aparece como um possível biomarcador de associação 
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protetora para gordura visceral 63. Del Chierico et al. também associaram a redução 

de Oscillospira em pacientes com DHGNA, EHNA e obesos 64. 

Os estudos relatados, corroborando com nosso trabalho, concluem que a 

microbiota intestinal interfere na homeostase glicêmica e no metabolismo lipídico do 

fígado indicando que a microbiota pode ser um fator influenciador no desenvolvimento 

da DHGNA/EHNA. Além do exposto, demonstramos a melhora ou reversão da EHNA 

em dois modelos de obesidade, onde em ambos os modelos encontramos redução 

do filo Proteobacteria e bactérias adjacentes frente o tratamento com liraglutida; 

sugerindo forte relação entre este filo e a melhora tanto da EHNA quanto dos 

parâmetros glicêmicos. 

DHGNA é caracterizada por acumulo de gordura nos hepatócitos excedendo a 

relação entre a taxa de oxidação e a síntese lipídica. O fígado é  considerado um fator 

chave para o desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2 e doenças 

cardiovasculares 65. Há uma associação maior que 70% entre DHGNA, diabetes tipo 

2 e obesidade 65,66. Além do mais, um subconjunto de pacientes com DHGNA 

apresenta progressão dessa doença para esteato-hepatite, EHNA, com mudanças 

histológicas como inflamação lobular e balonização hepatocelular 53. Destes cerca de 

20% irão desenvolver cirrose e falência do órgão 67. Portanto, dentro desta perspectiva 

nosso estudo apresenta a liraglutida como uma possível alternativa à qual o fármaco 

foi produzido por promover melhora da DHGNA em dois modelos de obesidade.  

5.2 Liraglutida: perda de peso e microbiota intestinal 

Apesar do tratamento ter melhorado o quadro de esteato hepatite não alcoólica 

e da resistência à insulina de ambos os modelos estudados, o mesmo apresentou 

diferentes resultados perante a relação entre microbiota intestinal e obesidade. 

A redução dos grumos de infiltrados inflamatórios tanto no fígado quanto na 

região cecal, podem estar relacionados com os baixos níveis de LPS plasmático dos 

animais ob/ob, porém esse dado parece não exercer relações diretas com a 

obesidade em si e sim com os demais parâmetros observados. 

Wang et al. (2016) também consideraram que o LPS seria um fator 

independente à perda de peso e a modulação da microbiota intestinal após o 

tratamento com liraglutida, pois assim como em nosso modelo de HFD, não observou 

alteração nos níveis plasmáticos de LPS.  
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Em nosso estudo mostramos que o tratamento promoveu aumento da 

diversidade bacteriana tanto nos animais que consumiram dieta obesogênica quanto 

nos animais com obesidade genética. Esse resultado corrobora com estudos que 

relacionam redução da diversidade da microbiota intestinal como um fator de risco a 

mais para doenças gastrointestinais, obesidade, inflamação e resistência à insulina 68.   

Além disso, no modelo de obesidade induzida por dieta, o tratamento, foi capaz 

de reduzir o peso corporal com redução de gorduras viscerais e tamanho dos 

adipócitos. Em relação ao consumo alimentar, o grupo HFD consomem menor 

quantidade de ração em gramas em relação aos animais que consomem dieta padrão; 

porém em kcal esse consumo foi semelhante, uma vez que a densidade energética 

da dieta hiperlipidica é maior do que a dieta padrão (ANEXO A,B). Dessa forma a 

eficiência energética menor em ambos os modelos tratados com liraglutida mostra que 

houve menor eficiência em converter a mesma quantidade de energia/calorias quando 

comparados aos seus respectivos controles.  

No modelo de obesidade genética, o tratamento foi capaz de reduzir a massa 

corpórea final, com redução do consumo e da ingestão calórica nos primeiros três dias 

de tratamento e redução da eficiência alimentar. É interessante ressaltar que esses 

parâmetros ocorrem independentemente do tipo de dieta ingerida e do modelo de 

obesidade estudado, ou seja, o efeito sobre a conversão da dieta hiperlipidica não foi 

capaz de induzir ã obesidade, mesmo não havendo redução do consumo alimentar 

ao longo de todo o tratamento.  

Resultados semelhantes foram descritos quanto a perda de peso após o 

tratamento com o mesmo fármaco em animais hiperglicêmicos e normoglicêmicos, 

porém encontraram redução do consumo alimentar tanto no grupo alimentado com 

dieta padrão quanto com HFD 57. 

A relação entre a liraglutida e o consumo alimentar ainda precisa de maiores 

estudos, já que recentes pesquisas relacionam seu efeito no esvaziamento gástrico 

sendo dose-dependente e até mesmo via sinalização central 69,70. 

Estudos relacionam a obesidade induzida por dieta 28,37,38,71 e obesidade de 

camundongos ob/ob 38 com o aumento do filo Firmicutes e a redução de 

Bacteroidetes. Entretanto, ainda há controvérsias entre muitos estudos científicos 

sobre a abundância ou redução dos filos Firmicutes e Bacteroidetes e suas relações 

com a obesidade 72,73. 
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Dados recentes mostram que o tratamento de animais com obesidade induzida 

por HFD com os antibióticos vancomicina e bacitracina, que são seletivos para 

redução dos filos bacterianos Firmicutes e Bacteroidetes, apresentaram melhora da 

resistência à insulina sem afetar a obesidade. Sendo seu efeito atribuído a maior 

secreção de GLP-1 por células L intestinais 20. De fato, em nosso modelo 

experimental, a melhora do quadro de obesidade induzida por HFD não ocorreu por 

mudanças entre os filos Firmicutes e Bacteroidetes, porém pode estar relacionada 

com a redução do filo Proteobacteria atrelada ao aumento da espécie Akkermansia 

muciniphila, pertencente ao filo Verrucomicrobia.  

A Akkermansia muciniphila é uma bactéria gram-negativa, ou seja, contém LPS 

em sua membrana e que constitui 3-5% de toda a microbiota do intestino 74. Altos 

níveis de Akkermansia muciniphila foram associados positivamente com o número de 

células L intestinais (enterócitos) secretando GLP-1 e GLP-2 75.  

A administração via oral de um probiótico que favorece o aumento populacional 

bacteriano do gênero da Akkermansia, mostrou reverter os efeitos das desordens 

metabólicas e da função da barreira intestinal por meio do aumento da secreção de 

muco e da produção de proteínas antimicrobianas especificas (Reg3g – regenerating 

islet-derived 3-gamma) causadas pelo consumo de HFD 74 e foi capaz de mimetizar 

os efeitos anti-diabetogênicos da metformina em camundongos diabéticos induzidos 

por dieta hiperlipidica 76.  

O impacto dessa bactéria foi novamente confirmado em animais que receberam 

dietas obesogênicas. O estudo de Cani e Everard, 2015, indicou que bactérias como 

a Akkermansia podem contribuir com a manutenção da barreira intestinal pela 

produção de ácidos graxos de cadeia curta.  

Em nosso modelo de obesidade genética, não encontramos aumento da 

Akkermansia, porém, assim como no modelo de obesidade induzida por dieta, houve 

redução do filo Proteobacteria. 

Proteobacteria utiliza respiração anabólica para conservar energia e consumir 

butirato via oxidação para poder crescer 77. O butirato é considerado uma importante 

fonte energética para o epitélio do cólon intestinal enquanto o acetato e o propianato 

são utilizados em maior escala por tecidos periféricos como o fígado 21. 

Células epiteliais intestinais e do sistema imunológico parecem contribuir 

diretamente com o status metabólico de acordo com os nutrientes ingeridos. Em 
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ambos animais que consumiram dieta padrão, independente da massa corporal, o 

tratamento com liraglutida aumentou o número de células caliciformes.  

Uma das funções das células caliciformes é secretar muco na forma de mucina 

(MUC2). A mucina é a principal barreira que normalmente impede elementos da 

microbiota intestinal de atravessar o epitélio intestinal 39,78. O muco secretado no 

intestino grosso é organizado em duas camadas: uma camada mais externa e outra 

interna que fica firmemente aderida às células epiteliais, mantendo a camada epitelial 

livre da flora comensal  78,79. Camundongos knockout para MUC2 apresentam quadro 

inflamatório quando bactérias se aproximam das células epiteliais 78.  

Algumas espécies bacterianas pertencentes aos filos Verrucomicrobia, 

Actinobacteria, Proteobacteria, Bacteroidetes e Firmicutes possuem a capacidade de 

degradar mucinas, oferecendo substratos metabólicos alternativos para que outras 

bactérias colonizem o trato digestivo durante mudanças de dietas. Assim, além do seu 

papel de defesa da mucosa intestinal, as mucinas poderiam atuar como probióticos 

endógenos 80. 

Embora nosso modelo de obesidade induzida por dieta apresente a camada da 

mucosa epitelial desorganizada e com a presença de grumos inflamatórios, a função 

das células epiteliais pode continuar intacta. 

Estudos pré-clínicos demonstram que as células do sistema imunológico e do 

epitélio intestinal contribuem para a regulação metabólica de acordo com o tipo de 

nutriente ingerido 81 .  

As primeiras interações entre hospedeiro-microrganismo ocorrem na interface 

da mucosa intestinal, sendo as bactérias entéricas as responsáveis pela formação de 

uma barreira de defesa natural e exercer vários efeitos protetores, estruturais e 

metabólicos sobre o epitélio 82.  

Ainda corroborando com os resultados encontrados em nosso estudo, Yadav, 

Lee, Lloyd, Walter, e Rane, (2013) ao tratarem camundongos ob/ob e C57bl/J6 que 

consumiram HFD enriquecida com um probiótico demonstraram que a proteção e 

reversão da obesidade e da resistência à insulina, se deram pelo aumento da 

secreção de GLP-1 modulando o perfil da flora intestinal.  
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6 CONCLUSÃO  

O presente estudo confirmou a interação molecular e metabólica microbiota-

hospedeiro. Além disso, demonstrou que o análogo do GLP-1, liraglutida, atua 

modulando as populações bacterianas em camundongos obesos e magros. Ademais, 

essa mudança está associada a melhora dos parâmetros glicêmicos, inflamatórios, 

atenuação da DGHNA - modificando quadro de esteato-hepatite (EHNA) a simples 

esteatose - e perda de peso em dois diferentes modelos de obesidade: um induzido 

por dieta rica de lipídios – e hiperleptinêmico - e outro modelo de obesidade genética 

- hipoleptinêmico.  

O resultado da análise metagenômica da microbiota intestinal nos forneceu 

uma nova lista de potenciais alvos bacterianos que podem afetar o metabolismo em 

situações de obesidade e de EHNA. Abrindo campo extenso de investigação científica 

para avaliar os mecanismos de celulares de sinalização envolvidos. 

E, por fim, esse estudo possui relevância clinica uma vez que demonstra efeito 

do uso da liraglutida a mais do que sua indicação. Esse fármaco pode minimizar ou 

reverter a esteato-hepatite não alcoólica (EHNA), provavelmente pela modulação da 

diversidade da microbiota intestinal. 
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ANEXOS 

A - Informações nutricionais da dieta comercial NUVITAL 

 

Nuvilab CR-1 

Composição do Produto: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, 

carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, premix vitamínico mineral e 

aminoácidos. 

 

Níveis de Garantia por Quilograma do Produto: 

Umidade (máx) 12,50 % 

Proteína Bruta (min) 22,00 % 

Extrato Etéreo (min) 4,50 % 

Matéria Mineral (máx) 

Matéria Fibrosa (máx) 

10,00 % 

8,00 % 

Cálcio (máx) 1,40 % 

Fósforo (min) 0,80 % 

 

Enriquecimento por Quilograma do Produto: 

Vitaminas: Vitamina A 12.000,00 UI; vitamina D3 1.800,00 UI; vitamina E 30,00 mg; 

vitamina K3 3,00 mg; vitamina B1 5,00 mg; vitamina B2 6,00 mg; vitamina B6 7,00 mg; 

vitamina B12 20,00 mcg; niacina 60,00 mg; ácido pantotênico 20,00 mg; ácido fólico 

1,00 mg, biotina 0,05 mg; colina 600,00 mg. 

Microelementos Minerais: Ferro 50,00 mg; zinco 60,00 mg; cobre 10,00 mg; iodo 

2,00 mg; manganês 60,00 mg; selênio 0,05 mg; cobalto 1,50 mg. 

Aminoácidos: Lisina 100,00 mg; metionina 300,00 mg. 

Aditivos: Antioxidante 100,00 mg. 

Indicação: Alimento equilibrado para camundongos e ratos de laboratório, baseado 

em recomendações do National Research Council e National Institute of Health – USA 

Uso: Administração à vontade através de comedouros suspensos. 

Apresentação: Peletizada (extrusada ou farelada sob consulta). 

 

 

 



70 

 

 

 

B - Informações nutricionais da dieta comercial fornecida pela Prag Soluções 

 

Tabela 1 – Relação dos diferentes constituintes que compõem a dieta utilizada.  

Constituintes  Dieta hiperlipídica (g) kcal/kg % (kcal/kg) 

Carboidratos  36,0 1.438 26.8 

Lipídeos  34,0 3.060 57.2 

Proteínas  20,3 812 15.2 

Fibras  5,0 0 0 

Mix de vitaminas  1,3 40 0.8 

Mix de minerais  3,5 0 0 

Total  100 5.350 100 

Nota: Os valores acima apresentados foram expressos para cada 100g de ração.  
Constituição lipídica: óleo de soja (4%) + banha (30%).  
Fonte: Adaptada de PragSoluções Biociências, 2016. 
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C – Grade histológica para quantificação 

 

 

 

Imagem do esquema de pontos equidistantes utilizado para mensuração da esteatose 

hepática. 
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D – Representação gráfica da AUC referente ã evolução ponderal. 
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AUC da evolução ponderal do modelo experimental de obesidade induzida por dieta hiperlipidica. (C: 
395.5 ± 9.4, n=18; C+L: 396.3 ± 6.7, n=19; HFD: 442.9 ± 8.7, n=27; HFD+L: 409.6 ± 7.8, n=33). Os 
dados estão representados como a média ± sem. * p <0,05. 
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AUC da evolução ponderal do modelo experimental de obesidade genética. (Ob: 807.25 ± 18.5, n=17; 
Ob+L: 8575 ± 19.8, n=16). Os dados estão representados como a média ± sem. * p <0,05.  
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E – Caracterização metabólica por CLAMs. 

 

Caracterização metabólica dos animais obesos por dieta. Quociente respiratório (RER) (A), 

Consumo de oxigênio (B), produção de dióxido de carbono (C), gasto energético (D) e locomoção (E) 

dos animais com obesidade induzida por dieta hiperlipidica após 72 horas em gaiola metabólica. Os 

resultados estão expressos como média ± SEM; n = 4; * p < 0,05. 
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F – Região cecal com infiltrados inflamatórios.  

 

Grupo HFD  

 

 
Foto em 20x, mostrando a desorganização do epitélio intestinal e a infiltração de grumos inflamatórios. 

 

 

 

Grupo HFD+L 

 

 
Foto em 20x, mostrando que mesmo após o tratamento com liraglutida, a desorganização do epitélio 
intestinal e a infiltração de grumos inflamatórios manteve-se. 
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G - Distribuição dos filos bacterianos. 

 
 
Representações da distribuição dos filos identificados no material fecal da região cecal dos diferentes 
grupos experimentais avaliado ao final do desenho experimental. Cada cor representa um filo 
bacteriano com os números de reads e a porcentagem relativa a cada filo (n=4-6). As comparações 
estatísticas foram realizadas com o correspondente grupo controle. A) resultados correspondentes aos 
animais com obesidade induzida por dieta.  C+L = redução de 1,5x de Proteobacteria, aumento de 1,7x 
de Verrucomicrobia. HFD+L= redução de 1,1x de Proteobacteria, aumento de 4,46x de 
Verrucomicrobia. B) resultados correspondentes aos animais com obesidade genética (ob/ob). Ob+L= 
redução de 1x de Proteobacteria, aumento de 2,55x de Thermotogae. 
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