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RESUMO 

 

Fabre NT. Efeitos da administração crônica de albumina modificada 

por glicação avançada (AGE) sobre o tecido hepático: 

caracterização do perfil histológico, inflamatório e antioxidante 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2016.  

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) compreende 

um espectro de alterações que inclui a esteatose simples e a 

esteatohepatite não alcoólica e é considerada o componente 

hepático da Síndrome Metabólica. Estudos já demonstraram que os 

produtos finais de glicação avançada (AGEs) estimulam a produção 

de proteínas de matriz extracelular, a geração de espécies reativas 

de oxigênio e de citocinas pró-inflamatórias por células hepáticas e 

que poderiam participar da patogênese da DHGNA. Em vista da 

escassez de informações sobre os efeitos metabólicos dos AGEs no 

fígado, apesar do seu potencial para causar dano hepático, nós 

avaliamos os efeitos da administração crônica de albumina 

modificada por glicação avançada sobre: (1) variáveis associadas 

com a homeostase glicêmica e a sensibilidade à insulina; (2) a 

expressão hepática de genes envolvidos na via dos AGEs, no 

metabolismo da glicose e de lípides, no estresse oxidativo e na 

inflamação; (3) a ativação de proteínas envolvidas na via de 

sinalização insulínica; (4) a morfologia e o conteúdo de glicogênio 



hepático. O estudo foi realizado em ratos Wistar que receberam, por 

via intraperitoneal, 20 mg/kg/peso corporal de albumina de rato 

modificada (AlbAGE) ou não (AlbCTRL) por glicação avançada 

durante 12 semanas. A administração crônica de AlbAGE não 

alterou as concentrações de alanina aminotransferase (ALT) e 

aspartato aminotransferase (AST) ou outras variáveis analisadas, 

mas induziu a resistência insulínica, conforme detectado pelo teste 

de tolerância à insulina (ITT). Os demais resultados, no entanto, 

sugerem um aumento da sensibilidade insulínica no território 

hepático, conforme evidenciado pela ativação da serine/threonine-

specific protein kinase (AKT), inativação da glicogênio sintase cinase 

(GSK3), aumento do conteúdo do glicogênio hepático e a diminuição 

da expressão dos genes da via da gliconeogênese Pck1 e G6pc. 

Outros resultados observados foram uma redução no conteúdo de 

gordura hepatica e na expressão dos genes lipogênicos Acaca e 

Fasn e dos genes pró-inflamatórios Nfkb1, Tnf e Il6. Os mecanismos 

que poderiam explicar a melhora concomitante da sensibilidade 

hepática à insulina e do perfil inflamatório após exposição crônica 

aos AGEs não estão claros, mas incluem a inativação da GSK3β, 

enzima que exerce efeitos metabólicos e anti-inflamatórios. Nossos 

achados devem estar relacionados com a via de administração 

intraperitoneal empregada neste estudo, que resulta na absorção 

direta dos AGEs para a circulação portal, o que, por sua vez, torna o 

fígado a primeira linha de defesa contra a toxicidade desses 

compostos. Uma vez no fígado, os AGEs desencadeiam respostas 



adaptativas para contrabalançar os seus efeitos potencialmente 

prejudiciais. 

 

Descritores: produtos finais de glicosilação; fígado gorduroso; 

diabetes mellitus; resistência à insulina; estresse oxidativo; lipídeos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Fabre, NT. Effects of chronic administration of albumin modified by 

advanced glycation (AGE) on the liver tissue: characterization of 

histological, inflammatory and antioxidant profile [Dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016.  

 

The Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) comprises a spectrum 

of conditions that includes simple steatosis and nonalcoholic 

steatohepatitis and it is considered the hepatic component of the 

Metabolic syndrome. Studies have shown that advanced glycation 

end products (AGEs) stimulate the production of extracellular matrix 

proteins, the generation of reactive oxygen species and of pro-

inflammatory cytokines by liver cells, and that they could participate 

in NAFLD pathogenesis. In view of the paucity of information 

regarding the metabolic effects of AGEs on the liver, despite their 

potential to cause hepatic injury, we evaluated the effects of chronic 

administration of albumin modified by advanced glycation in (1) 

variables associated with glucose homeostasis and insulin sensitivity; 

(2) hepatic expression of genes involved in AGEs, glucose and fat 

metabolism, oxidative stress and inflammation; (3) activation status 

of proteins involved in insulin signaling and; (4) hepatic morphology 

and glycogen content. The study was performed in Wistar rats 

receiving, by intraperitoneal route, 20 mg/kg/body weight of rat serum 

albumin modified (AlbAGE) or not (AlbCTRL) by advanced glycation 



for 12 weeks. Chronic administration of AlbAGE did not alter alanine 

aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) 

concentrations or other evaluated variables, but induced insulin 

resistance, as detected by the insulin tolerance test. The remaining 

results, however, suggested an increase in insulin sensitivity in the 

hepatic territory, evidenced by activation of serine/threonine-specific 

protein kinase (AKT), inactivation of glycogen synthase kinase 

(GSK3), increased hepatic glycogen content, and decreased 

expression of the gluconeogenesis genes Pck1 and G6pc. Other 

observed findings were a reduction in hepatic fat content, in the 

expression of the lipogenic genes Acaca and Fasn and of the pro-

inflammatory genes Nfkb, Tnf, and Il6 genes. Mechanisms that could 

explain the concomitant improvement in hepatic insulin sensitivity 

and in the inflammatory profile after chronic exposure to AGEs are 

not clear, but include inactivation of GSK3 which exerts metabolic 

and anti-inflammatory effects. Our findings may be related to the 

intraperitoneal route of administration employed in this study, which 

results in direct absorption of AGEs into the portal circulation and, it 

turn, makes the liver the first-line of defense against the toxicity of 

these compounds. Once in the liver, AGEs trigger adaptive 

responses to counterbalance their potentially damaging effects. 

  

Descriptors: glycosylation end products, advanced; fatty liver; 

diabetes mellitus; insulin resistance;  oxidative stress; lipids.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    INTRODUÇÃO 
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1.1. Diabetes mellitus e produtos finais de glicação avançada 

 

O diabetes mellitus (DM) é caracterizado pela hiperglicemia crônica 

resultante da combinação de resistência à ação da insulina em diversos tecidos 

(tecido muscular, adiposo e hepático) associada à secreção deficiente deste 

hormônio pelas células β pancreáticas. Noventa por cento dos casos de DM 

correspondem ao DM tipo 2 (DM2) (1, 2). No Brasil, as maiores prevalências de 

DM e intolerância à glicose têm sido identificadas nas regiões de maior 

desenvolvimento econômico, incluindo, portanto, o estado de São Paulo. Isso 

se deve principalmente às alterações do estilo de vida (sedentarismo e dieta 

inadequada) e ao envelhecimento populacional (3).  

A hiperglicemia crônica que caracteriza o paciente portador de DM com 

mau controle glicêmico desencadeia diversas vias bioquímicas que contribuem 

para o desenvolvimento e progressão das complicações crônicas 

microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovasculares 

(doença cardiovascular, doença cerebrovascular e doença arterial periférica) 

(4). A abundante oferta de glicose aos tecidos expostos à hiperglicemia 

sobrecarrega a via glicolítica, levando ao aumento da geração de espécies 

reativas de oxigênio (do inglês Reactive Oxigen Species - ROS), como o ânion 

superóxido (O2-), provenientes da cadeia de transporte de elétrons 

mitocondrial. Como consequência, ocorre a inibição parcial da atividade da 

enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). Esse bloqueio parcial 

na via glicolítica acaba por desviar substratos para quatro importantes vias 

bioquímicas deletérias, sendo elas a via dos polióis, a via das hexosaminas, a 

via da proteína cinase C (PKC) e a via que culmina com a formação dos 
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produtos finais de glicação avançada (do inglês Advanced Glycation End-

Products – AGEs) (5, 6). O estresse oxidativo é proposto como o mecanismo 

que unifica a vias responsáveis pelo dano celular induzido pela hiperglicemia 

(7).  

 

 

Figura 1 - Mecanismos propostos para explicar o dano celular induzido pela hiperglicemia. 

Adaptado de Brownlee (2001) (5). O2- (ânion superóxido); GAPDH (gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase); AGEs (produtos finais de glicação avançada). 

 

Em 1912, o químico francês Louis Camile Maillard descreveu a reação 

de glicação, que também é conhecida como reação de Maillard ou de 

escurecimento (Figura 2). Os AGEs derivam da interação covalente não 

enzimática de açúcares redutores (que apresentam grupamentos aldeídos 

reativos) com a porção amino terminal de ácidos nucléicos, fosfolípides e com 

resíduos de lisina e arginina das proteínas, levando a formação de um 

composto instável denominado base de Schiff. Este pode ser dissociado e 

sofrer rearranjos moleculares que originam um composto mais estável, 
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denominado produto Amadori, dos quais o mais conhecido é a hemoglobina 

glicada (HbA1c) (8).  

A autoxidação da glicose, a fragmentação da base de Schiff e os 

rearranjos inter e intra moleculares do produto Amadori favorecem a formação 

de oxoaldeídos altamente reativos, como o glioxal, metilglioxal, glicolaldeído e 

a 3-deoxiglicosona. Também denominados aldeídos bifuncionais, esses 

precursores são muito mais reativos que a glicose e propagam o evento 

oxidativo em uma velocidade muito maior e em sentido irreversível à formação 

de AGEs, os quais podem ser classificados em seis classes distintas, de 

acordo com a sua via de síntese. Destacam-se como principais AGEs os 

derivados de glicose (AGE-1), os derivados de outros tipos de carboidratos, 

como os de gliceraldeído (AGE-2), e os derivados dicarbonila, como o 

glicolaldeído (AGE-3), o metilglioxal (AGE-4), o glioxal (AGE-5) e a 3-

deoxiglicosona (AGE-6) (9, 10). 
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Figura 2 - Representação esquemática da reação de glicação. Adaptado de Sato e cols. (2006) 

(10). 

 

 Os AGEs são um grupo heterogêneo de moléculas que diferem em 

complexidade, fluorescência e capacidade de formar ligações cruzadas com 

diversas outras moléculas (11). Eles também podem modificar proteínas 

intracelulares, proteínas de matriz extracelular e proteínas circulantes, 

alterando suas estruturas e funções. Além disso, os AGEs são capazes de 

ligar-se a receptores de membrana e ativar vias de sinalização intracelular que 

culminam com geração de ROS e de citocinas pró-inflamatórias, criando um 

ciclo vicioso que exacerba a formação dos AGEs e o insulto inflamatório celular 

e tecidual (5). 

Os principais AGEs encontrados in vivo são a pentosidina, os dímeros 

de glioxalisina e de metilglioxalisina – caraterizados como AGEs fluorescentes; 

e a carboximetilisina (CML), carboxietilisina e pirralina - caracterizados como 
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AGEs não fluorescentes (9, 12). Os AGEs melhor caracterizados são a 

pentosidina e a CML. Estes compostos são considerados importantes 

biomarcadores plasmáticos relacionados ao aumento do estresse oxidativo, 

como resultado das reações oxidativas de carboidratos ou lípides (12, 13).  

Embora a formação dos AGEs seja prevalente em situações de 

hiperglicemia, também associa-se ao processo do envelhecimento e pode 

ocorrer na doença renal crônica, em estados inflamatórios crônicos (artrite 

reumatoide), doenças neurodegenerativas (doença de Alzheimer), 

aterosclerose e cirrose hepática, desvinculando a necessidade exclusiva de 

condições hiperglicêmicas para favorecer a formação dos AGEs (14-17).  

Além de formados endogenamente, os AGEs também podem ser 

consumidos a partir de fontes exógenas. A forma de preparo dos alimentos e o 

tempo de cocção dos mesmos são fatores determinantes para a quantidade de 

AGE em sua composição, uma vez que alimentos processados em altas 

temperaturas e com baixa umidade possuem maior concentração de AGEs. 

Uribarri e cols. demonstraram que alimentos grelhados em altas temperaturas 

(± 230ºC) por curtos períodos de tempo apresentam maior concentração de 

AGEs do que alimentos cozidos por longos períodos em temperaturas mais 

baixas (± 100ºC) (18, 19).  

Além dos alimentos, o fumo também contribui como fonte exógena de 

AGEs, os quais são produzidos e volatilizados pela combustão do tabaco e 

então absorvidos pelos pulmões, posteriormente podendo reagir com proteínas 

séricas, principalmente com lipoproteínas de baixa densidade (LDL), elevando 

o risco de complicações crônicas no DM (20, 21). 
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A albumina é a principal proteína plasmática, representando 

aproximadamente 50% de toda a fração protéica em indivíduos saudáveis. Ela 

exerce importantes funções biológicas como manutenção da pressão osmótica, 

dos fluídos intersticiais, do pH sanguíneo, apresenta atividades antioxidantes, 

além de favorecer o transporte de fármacos e outras substâncias. Diversos 

estudos têm demonstrado que a glicação desta proteína na circulação tem 

implicações importantes na sua atividade biológica, alterando sua estrutura e 

função. A albumina glicada (albumina-AGE) corresponde a 80% do total de 

proteínas que são glicadas na circulação – e essa glicação ocorre dez vezes 

mais rapidamente do que a glicação da hemoglobina (22).  

Estudos têm demonstrado que os efeitos da albumina-AGE ocorrem 

independente da hiperglicemia, ou seja, ela poderia ter ações deletérias “in 

vivo” ao longo da meia-vida da proteína na circulação, mesmo com a 

normalização da glicemia (23, 24).  

 

1.1.1. Receptores dos produtos finais de glicação avançada 

 

Os AGEs podem interagir com diversos receptores (Figura 3), alguns 

caracterizados por seus efeitos benéficos, em grande parte por promovem a 

remoção e depuração dos AGEs circulantes, conhecidos como receptores do 

complexo AGE-específicos, denominados AGER1 (OST48), AGER2 (80KH) e 

AGER3 (galectina-3) ou por favorecerem mecanismos de defesa antioxidantes. 

Outros tipos de receptores associam-se à resposta inflamatória celular e 

tecidual, como os receptores lactoferrina, as famílias de receptores scavenger 

classe A (SRA1 e SRA2) e classe B (SRB1), o CD36 (cluster of differentiation 
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36) e o receptor para produtos de glicação avançada denominado RAGE (do 

inglês Receptor for Advanced Glycation End-Products) (10). A expressão 

desses tipos de receptores depende do tipo celular ou tecidual e podem ser 

regulados em resposta ao metabolismo, status redox ou estado inflamatório 

celular ou tecidual (25). 

 

  
Figura 3 - Estrutura dos principais receptores que podem se ligar aos produtos finais de 

glicação avançada (AGEs). Adaptado de Ott e cols. (2014) (26). RAGE (Receptor for Advanced 

Glycation End-Products); AGER1 (OST48); AGER2 (80KH); AGER3 (Galectina-3); SRA1 e 

SRA2 (receptores scavenger classe A); CD36 (Cluster of Differentiation 36); SRB1 (receptores 

scavenger classe B). 

 

O RAGE, codificado pelo gene Ager, é um receptor de superfície celular 

multiligante que integra a superfamília das imunoglobulinas. Ele tem um peso 

molecular aproximado de 35-45 kDa e sua estrutura compreende uma região 

extracelular com um domínio N-terminal do tipo V (variável), considerado o 

principal sítio de interação com seus diversos ligantes, dois domínios do tipo 

C1 e C2 (constantes), e uma pequena cauda citoplasmática composta por um 

domínio transmembrânico e outro citosólico C-terminal, essenciais ao estímulo 

de vias de sinalização intracelular (26, 27).  
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Este receptor encontra-se expresso em diversos tipos celulares, dentre 

eles os monócitos, macrófagos, linfócitos T, células endoteliais, células 

musculares lisas, células mesangiais, células nervosas, ilhotas pancreáticas, 

células estreladas hepáticas, hepatócitos e células de hepatoma. O RAGE é 

conhecido como um importante modulador do estado inflamatório, podendo 

estimular a proliferação celular, fibrogênese, apoptose, além de contribuir para 

o desenvolvimento e progressão de doenças hepáticas e o desenvolvimento de 

complicações diabéticas e aterosclerose (28, 29). A via de sinalização pelo 

RAGE pode ser iniciada por diversos ligantes pró-inflamatórios que incluem: 

macromoléculas modificadas pelos AGEs, proteínas de alta 

mobilidade do grupo B1 (HMGB1), S100/calgranulinas, peptídeo beta-amilóide, 

fosfatidilserina, entre outros (27).  

A internalização do complexo AGE-RAGE induz ao aumento de ROS, 

com a consequente ativação e translocação do fator transcricional nuclear 

factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1 (NFκB), o qual 

promove a transcrição de genes-alvo pró-inflamatórios. O tempo e a 

cronicidade do estímulo podem modular importantes vias de sinalização 

intracelular, dentre elas, a ativação das vias p38 MAPK–JNK, JAK2–STAT3 e 

Cdc42–Rac1, associadas à migração celular e inflamação. Estas vias podem 

trabalhar de forma independente ou em sinergia. Como consequência, há o 

aumento da expressão de moléculas de adesão, secreção de citocinas 

inflamatórias (interleucina 6 [IL6] e fator de necrose tumoral alfa [TNFα]), 

ativação do sinal pró-apoptótico celular, e aumento da expressão do próprio 

RAGE, culminando em um ciclo vicioso que propaga o insulto inflamatório 

celular e tecidual (Figura 4) (26, 27, 30, 31).  
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A via de sinalização suscitada pela interação AGE-RAGE é contraposta 

pelo receptor AGER1. Este receptor, codificado pelo gene Ddost, possui um 

peso molecular aproximado de 50 kDa e a sua estrutura é composta por um 

único segmento transmembrânico e um longo domínio extracelular N-terminal, 

evolutivamente conservado. Este receptor está expresso em diversos tipos 

celulares, principalmente em macrófagos e células mononucleares, e em 

tecidos como rim, cérebro e fígado (26). O AGER1 se contrapõe à toxicidade e 

aos efeitos pró-inflamatórios do RAGE graças ao estímulo antioxidante celular 

e a redução do estresse inflamatório, sendo um dos principais receptores 

relacionados à absorção (endocitose), degradação e eliminação do pool de 

AGEs circulantes (Figura 4) (31).  

O efeito protetor do AGER1 também parece estar relacionado a um 

sinergismo de atuação com a sirtuína 1 (SIRT1), uma desacetilase dependente 

de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+) localizada predominantemente 

no compartimento nuclear que pode modular o silenciamento transcricional de 

regiões selecionadas do genoma pela regulação da via de desacetilação das 

histonas e de outras proteínas citosólicas. A expressão da SIRT1 está 

associada à melhora da sinalização insulínica e das vias de defesa 

antioxidantes - restauração da superóxido dismutase mitocondrial 2 (SOD2) e 

da glutationa. Como consequência, ocorre a inibição da expressão do próprio 

receptor RAGE e da sua via de sinalização intracelular (31-33).  
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Figura 4 - Ilustração esquemática das vias de sinalização intracelular ativadas pela interação 

dos produtos finais de glicação avançada (AGEs) com os receptores AGER1 (via antioxidante) 

e RAGE (via pró-oxidante). Adaptado de Vlassara & Striker, 2011 (31). AGER1 (Receptor 1 de 

produtos de glicação avançada); RAGE (Receptor para produtos finais de glicação avançada); 

NFκB (Fator nuclear kappa B); SIRT1 (Sirtuína 1); SOD2 (Superóxido dismutase mitocondrial 

2); GSH (Glutationa); ROS (Espécies reativas de oxigênio); IL6 (Interleucina 6); TNFα (Fator de 

necrose tumoral alfa). 

 

1.2. Efeitos metabólicos da insulina no fígado 

 

A glicose é o principal substrato energético celular e o seu 

armazenamento ocorre sob a forma de glicogênio, sendo a insulina o principal 

regulador da homeostase glicêmica (34). A ação da insulina depende de uma 

série de eventos que se iniciam com a autofosforilação do seu receptor, 

seguida da fosforilação dos insulin-receptor substrates (IRS). No músculo 

esquelético e no tecido adiposo, as etapas que se seguem à fosforilação do 

IRS1 culminam com a translocação do transportador de glicose 4 (GLUT4) do 

pool citoplasmático para a membrana celular (35, 36).  
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No fígado, a sinalização que resulta nos efeitos metabólicos da insulina 

inicia-se com a fosforilação do IRS2, que fosforila a fosfatidilinositol-3-cinase 

(PI3K), leva à geração de fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato e subsequente 

fosforilação (ativação) da Serine/threonine-specific protein kinase (AKT) (37). A 

AKT fosforilada promoverá a inibição da gliconeogênese. Este processo ocorre 

secundariamente à supressão da atividade (38) e da expressão (34) das 

enzimas-chave neste processo: a fosfoenolpiruvato carboxicinase (PEPCK), 

que catalisa a reação do ácido oxaloacético a fosfoenolpiruvato, e a glicose-6-

fosfatase (G6Pase), que catalisa o processo final da gliconeogênese, por 

modular a produção de glicose livre a partir de glicose-6-fosfato. No fígado, a 

AKT também promove a fosforilação e consequente inativação da enzima 

glicogênio sintase cinase-3 (GSK3), enzima que regula negativamente a 

enzima glicogênio sintase (GS). Portanto, a insulina acaba por estimular a GS, 

o que resulta em aumento da síntese de glicogênio (38, 39). Na ausência de 

insulina,  a GSK3 inibe a atividade da GS e, portanto, a síntese de glicogênio 

(34). 

Existem duas isoformas da GSK3, codificadas por dois genes distintos, a 

GSK3α (52 kDa) e a GSK3β (47 kDa), evolutivamente conservadas e que 

compartilham 98% de semelhança em seus domínios catalíticos. No estado 

basal, essas cinases estão ativas nas células, sendo inativadas após a 

fosforilação das serinas 21 (GSK3α) e 9 (GSK3β), em resposta ao estímulo 

insulínico (40).  
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1.3. Doença hepática gordurosa não alcoólica  

 

A Síndrome metabólica (SM) é diagnosticada na presença de obesidade 

central (em indivíduos europídeos: circunferência abdominal  94 cm para 

homens e  80 cm para mulheres) e de mais dois dos quatro fatores que se 

seguem:  hipertensão arterial (130 mmHg para a pressão arterial sistólica ou 

80 mmHg para a pressão arterial diastólica ou tratamento para hipertensão); 

elevação das concentrações de triglicérides (TG) (>150 mg/dL); redução das 

concentrações de colesterol de alta densidade (HDL, <40 mg/dL em homens e 

<50 mg/dL em mulheres) e elevação da glicemia de jejum (>100 mg/dL ou 

tratamento para DM2). Todos esses fatores associados conferem maior 

susceptibilidade ao desenvolvimento de doença cardiovascular e de DM2 (41).  

A Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é considerada o 

componente hepático da SM e é uma das principais causas de doença 

hepática crônica, bem como de transplante do fígado. O termo DHGNA 

compreende um espectro de alterações clínico-patológicas crônicas que 

envolvem o aumento da síntese hepática, oxidação deficiente e redução da 

secreção hepática de lípides (42).  

O curso fisiopatológico se inicia com a esteatose simples, definida pela 

presença de lípides sem dano hepatocelular ou inflamação, que pode progredir 

para a esteatohepatite não alcoólica (EHNA), forma de maior importância 

clínica e com maior potencial de evolução. A EHNA é definida pela presença de 

depósitos de lípides e lesão hepatocelular (balonização ou degeneração 

hidrópica dos hepatócitos), infiltrado inflamatório (inflamação lobular), necrose 
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celular e fibrose. Posteriormente, pode evoluir para cirrose e hepatocarcinoma, 

com consequente perda de função do órgão (43).  

O acúmulo de gordura no hepatócito é considerado o primeiro insulto 

hepático (first hit) para o desenvolvimento da DHGNA. Já está bem descrito na 

literatura que a progressão da esteatose para EHNA (second hit) envolve a 

intersecção de múltiplos mecanismos celulares, como o aumento do estresse 

oxidativo e da liberação de mediadores inflamatórios, como o TNFα e a IL6 

pelas células de Kupfer (44, 45). 

A resistência insulínica é a alteração metabólica subjacente a SM e a 

DHGNA, explicando as alterações que ocorrem nos diferentes tecidos-alvos de 

ação da insulina. Nos músculos, há diminuição da captação de glicose, 

enquanto no fígado, a resistência à insulina resulta na não supressão da 

gliconeogênese e da glicogenólise, e consequente aumento da produção 

hepática de glicose. No tecido adiposo, a insulina não consegue inibir a lipólise, 

o que resulta na liberação de ácidos graxos livres (AGL) para a corrente 

sanguínea (44).  

A esteatose hepática é uma manifestação do acúmulo de TG no fígado 

determinado pela chegada de gordura da dieta (contribuição de 

aproximadamente 5%), de AGL provenientes da lipólise do tecido adiposo 

(contribuição de aproximadamente 60%) e da lipogênese hepática de novo. O 

desenvolvimento de formas mais graves de DHGNA pioram a resistência à 

insulina, criando um círculo vicioso que aumenta a chegada de AGL para o 

fígado e piora a esteatose (46, 47).  

A resistência à insulina cursa com hiperinsulinemia compensatória, que 

estimula o fator de transcrição sterol regulatory element-binding protein 1c 
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(SREBP1c), resultando na lipogênese de novo. Os SREBPs são um complexo 

de fatores transcricionais que contém zíper de leucina hélice-alça-hélice básico, 

e que são sintetizados como precursores inativos acoplados à membrana do 

retículo endoplasmático (48, 49). Para a sua ativação, as formas precursoras 

de SREBPs são submetidas à clivagem proteolítica para liberar seu domínio N-

terminal, o que origina a forma madura deste fator de transcrição. Para que 

isso ocorra, a forma precursora interage com a proteína de ativação SCAP 

(SREBP cleavage-activating protein), a qual interage com INSIG (insulin-

induced gene), uma proteína específica que detém o complexo 

SREBP1c/SCAP inativo na membrana do retículo endoplasmático. Quando há 

um estímulo externo, SCAP dissocia-se de INSIG, permitindo então que o 

complexo SREBP/SCAP seja transferido ao complexo de Golgi, onde passará 

por clivagem dupla sob a ação de proteases. Em seguida, ele é translocado 

para o núcleo, liga-se aos elementos responsivos ao esterol (SREs), 

localizados na região promotora de diversos genes-alvo, a modula a 

transcrição destes (50, 51). 

Existem três isoformas principais de SBEBP, denominadas SREBP1a, 

SREBP1c e SREBP2. As isoformas SREBP1a e SREBP1c são codificadas 

pelo mesmo gene, cujo mRNA sofre splicing altenativo. A SREBP1c está 

expressa em inúmeros tecidos, entre eles o fígado e o tecido adiposo, e regula 

principalmente a expressão de genes lipogênicos envolvidos na síntese de 

AGL, como as enzima acetil-CoA carboxilase e ácido graxo sintase. A isoforma 

SREBP1a regula a síntese de colesterol e de lípides (52). 

A SREBP2 está expressa no fígado e tecido adiposo e modula 

predominantemente a atividade de genes envolvidos na biossíntese do 
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colesterol, principalmente a hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA redutase 3 (HMG-CoA 

redutase) e o receptor de LDL. A SREBP2 também aumenta a expressão do 

micro RNA miR-33, um importante supressor da β-oxidação mitocondrial de 

AGLs e do efluxo de colesterol, contribuindo para o acúmulo de colesterol 

hepático (53, 54). Recentemente, levantou-se a hipótese de que os AGEs 

estejam associados com o desenvolvimento e agravamento da DHGNA (29, 

55-58). 

 

1.3.1. Produtos finais de glicação avançada no espectro da DHGNA 

 

O fígado é considerado um órgão multifuncional, que exerce um 

importante papel no metabolismo dos carboidratos e dos lípides, produção de 

bile hepática, síntese de proteínas plasmáticas, secreção de hormônios e 

detoxificação de inúmeras substâncias, dentre elas, os AGEs. O tecido 

hepático é composto por diferentes tipos celulares, dentre eles as células 

parenquimatosas, representadas pelos hepatócitos, os quais correspondem a 

sua maior porção celular e a maioria das suas funções. As células não 

parenquimatosas são compostas por células sinusoidais endoteliais, células de 

Kupffer e as células estreladas hepáticas.  

As células sinusoidais endoteliais formam a parede estrutural dos 

sinusoides, os quais são compostos por pequenas fenestrações que regulam a 

difusão de substâncias entre o sangue e a superfície dos hepatócitos. As 

células de Kupffer correspondem aos macrófagos no tecido hepático e são 

responsáveis por modular a resposta imunológica, incluindo o aumento de ROS 

e a secreção de citocinas pró-inflamatórias. As células estreladas hepáticas 
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armazenam vitamina A, modulam o volume da matriz extracelular, regulam o 

fluxo sanguíneo e o efeito contrátil dos sinusoides (55, 59, 60).  

Embora o rim represente o principal sítio de depuração dos AGEs, o 

fígado também promove seu clearance e catabolismo, sendo que mais de 90% 

dos AGES no fígado são eliminados pelas células hepáticas sinusoidais. No 

entanto, outros tipos celulares hepáticos também estão envolvidos na remoção 

de AGEs, como as células de Kupffer e os hepatócitos. Indivíduos com cirrose 

hepática apresentam concentrações plasmáticas de AGEs elevadas (61, 62). 

 Iwamoto e cols. demonstraram em um estudo in vitro utilizando células 

LI90, uma linhagem de células estreladas humanas, que os AGEs ativam essas 

células para a produção de proteínas de matriz extracelular, geração de ROS e 

de citocinas pró-inflamatórias. Esses dados sugerem que os AGEs poderiam 

contribuir para a inflamação e fibrose hepática (29).  

Lohwasser e cols. observaram um padrão aumentado da expressão do 

RAGE no fígado de ratos com EHNA e demonstraram que células estreladas 

que se transdiferenciam em miofibroblastos apresentam aumento na expressão 

deste receptor, ativando vias pró-inflamatórias e exacerbando o processo 

fibrogênico. Além disso, a expressão do RAGE também foi descrita como 

aumentada nas células endoteliais, células de Kupffer e células ativadas do 

epitélio do ducto biliar (63, 64). 

Um estudo in vivo conduzido por Lorenzi e cols. avaliou o efeito agudo 

da ação do glicolaldeído, um açúcar dicarbonila, sobre o estresse oxidativo no 

fígado de ratos Wistar. Para tanto, glicolaldeído foi administrado em doses 

únicas crescentes (10, 15 e 100 mg/kg). Nessas doses, os autores observaram 

modificação de proteínas hepáticas por glicação, aumento da peroxidação 



I N T R O D U Ç Ã O  | 47 

 

lipídica e da oxidação de agentes redutores tióis na mesma proporção em que 

houve diminuição das concentrações de agentes antioxidantes endógenos 

(SOD, catalase e glioxalase 1) (56).  

Hyogo e cols. conduziram um estudo para verificar se concentrações 

plasmáticas elevadas de AGEs estariam associadas com a progressão da 

esteatose simples para EHNA. Os pacientes portadores de EHNA 

apresentavam maiores concentrações plasmáticas de AGEs que os pacientes 

com esteatose simples e que controles saudáveis. Além disso, pacientes com 

EHNA apresentavam maior conteúdo de AGEs no tecido hepático que os dois 

outros grupos  (65).  

O DM2, condição sabidamente associada a elevação na produção de 

AGEs endógenos, é um dos fatores associados a uma maior probabilidade de 

evolução da esteatose simples para EHNA (66). A hipótese deste trabalho é 

que proteínas modificadas por glicação avançada contribuam para desordens 

no metabolismo hepático que predispõem ao desenvolvimento das lesões no 

espectro da DHGNA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    OBJETIVOS 
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 Considerando o potencial envolvimento dos AGEs na DHGNA e a 

escassez de informações sobre os efeitos metabólicos dos AGEs no fígado, o 

presente estudo teve como objetivos investigar os efeitos da injeção crônica de 

albumina modificada por glicação avançada sobre: 

(1) variáveis associadas a homeostase glicêmica e à sensibilidade à 

insulina;  

(2) a expressão hepática de genes relacionados ao metabolismo dos 

AGEs, da glicose e da gordura; 

(3) a expressão hepática de genes relacionados ao estresse oxidativo e 

à inflamação; 

(4) a ativação de proteínas envolvidas na sinalização de insulina; 

(5) a morfologia hepática; 

(6) o conteúdo de glicogênio hepático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1. Preparo da albumina glicada (AlbAGE) 

    

Albumina de rato isenta de ácidos graxos (Sigma-Aldrich), foi incubada 

na presença de 10 mM de glicolaldeído dissolvido em tampão fosfato salina 

(PBS) com EDTA (pH 7,4). Albumina controle (AlbCTRL) foi preparada apenas 

na presença de PBS/EDTA. As incubações foram realizadas sob condições 

estéreis, atmosfera de nitrogênio e banho-maria a 37ºC, sob agitação lenta 

durante 4 dias. A seguir, as amostras foram dialisadas contra PBS contendo 

EDTA, esterilizadas em filtro 0,22 μm e armazenadas em freezer -80ºC até o 

momento do uso. A concentração final de proteína nas amostras foi 

determinada pelo método de Lowry (67). As alíquotas foram descongeladas 

diariamente e imediatamente injetadas na cavidade peritoneal dos animais. O 

volume excedente foi descartado, caso não utilizado. A glicação 

(escurecimento) da albumina de rato pode ser visualizada na Figura 5. 

  

 

Figura 5 - Albumina controle não glicada (AlbCTRL) e albumina modificada por glicação 

avançada (AlbAGE) ao final do processo de glicação in vitro da albumina de rato. 

 

 



M A T E R I A L  E  M É T O D O S  | 52 

 

3.1.1. Dosagem de endotoxinas 

 

 A quantidade de endotoxinas das albuminas AlbCTRL e AlbAGE foi 

determinada pelo ensaio da Limulus Amebocyte Lysate (LAL) (Cape Cod). 

Apenas foram utilizadas as amostras com concentrações de endotoxina 

inferiores a 50 pg/mL, que é considerada incapaz de induzir resposta 

inflamatória (68, 69). 

 

3.2. Protocolo de tratamento dos animais 

 

3.2.1. Princípios éticos 

 

Todos os protocolos experimentais descritos no presente estudo estão 

de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotada pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). O projeto foi 

previamente submetido à avaliação e posteriormente aprovado pela Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa no Uso de Animais em Pesquisa 

da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq - HCFMUSP), cujo protocolo de 

pesquisa foi registrado sob nº 002/14 (Anexos 1 e 2). 

 

3.2.2. Tratamento dos animais 

 

Foram utilizados 23 ratos machos saudáveis da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus) com um mês de idade (peso 207,6 ± 13,83 gramas) provenientes 
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do Biotério Central - Departamento Técnico de Apoio ao Ensino e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Os animais foram identificados e acondicionados em gaiolas de 

polipropileno forradas com camada de maravalha, trocada diariamente - quatro 

animais por gaiola. Os animais foram mantidos sob sistema de ventilação 

adequado, em ambiente automático de iluminação com ciclos claro-escuro 

(12/12 horas) e temperatura controlada em 22°C  2°C.  

Antes do início do protocolo experimental, realizamos determinações 

plasmáticas da glicemia, colesterol total (CT), TG, aspartato aminotransferase 

(AST), alanina aminotransferase (ALT), ureia, creatinina e AGL para avaliar as 

condições metabólicas dos animais (não demonstrados). 

Para o início do tratamento, os animais foram divididos aleatoriamente 

em dois grupos experimentais, de maneira semelhante ao modelo experimental 

utilizado por Coughlan e cols. (70): AlbCTRL (n=11) ou AlbAGE (n=12). As 

duas albuminas foram injetadas diariamente na cavidade peritoneal dos ratos 

por um período de 90 dias corridos (tratamento crônico - 13 semanas), com 

auxílio de seringa hipodérmica (Ultrafine II. Becton Dickson - comprimento 

longo 5/16'' - 8 mm e calibre 30G – 0,3 mm). O volume injetado não 

ultrapassou 300 μL. O peso dos animais foi aferido semanalmente para ajuste 

das concentrações da albumina injetada.  

Os animais foram mantidos no Biotério do Laboratório de Investigação 

em Reumatologia (LIM-17/FMUSP) durante todo o período do protocolo 

experimental. A dieta dos animais incluiu 1.000 gramas de ração para roedores 

Nuvilab CR1-Nuvital, isenta de antibióticos, oferecidos por gaiola, ad libitum. O 

consumo alimentar dos animais foi monitorado semanalmente. Foram 
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oferecidos 1.000 mL de água filtrada administrada ad libitum por gaiola, 

renovada a cada dois dias e mantida em bebedouros identificados. A Figura 6 

resume o delineamento experimental do estudo. 

 

 

 

Figura 6 - Delineamento experimental: grupos tratados com albumina controle não glicada 

(AlbCTRL) ou albumina modificada por glicação avançada (AlbAGE) in vivo.  

CT (colesterol total); TG (triglicérides); AST (aspartato aminotransferase); ALT (alanina 

aminotransferase); AGL (ácidos graxos livres).  

 

3.2.3. Coleta de material biológico dos animais ao final do 

tratamento 

 

Ao final do período de tratamento, foi administrado aos animais cloridrato 

de tramadol (dose: 12,5 mg/kg de peso corporal) por via subcutânea como 

procedimento de analgesia preventiva. A seguir, os animais foram 

anestesiados por via intraperitoneal com tiopental sódico (dose: 5-6 mg/100 g 

de peso corporal). O sangue total foi coletado da veia caudal, após assepsia 

com álcool 70%, e imediatamente acondicionado em microtubos heparinizados; 
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as amostras foram centrifugadas a 1.500 r.p.m. por 10 min a temperatura 

ambiente. O plasma foi separado, armazenado em microtubos identificados e 

acondicionado em freezer -20°C até as análises posteriores. 

O acesso para a realização da hepatectomia total ocorreu por meio de 

laparotomia crânio-caudal, por incisão na linha média da cavidade 

abdominal. O fígado coletado foi lavado com solução fisiológica e pesado em 

balança analítica de precisão digital. Uma parte do maior lobo foi separada em 

frações de 200 mg, que foram armazenadas em criotubos e imediatamente 

congeladas em nitrogênio líquido até as análises posteriores. Outra porção do 

maior lobo também foi acondicionada em cassetes histológicos e armazenada 

em solução de formaldeído 4% (Merck S.A.) para as análises histológicas. O 

restante do órgão foi incluído no banco de tecidos congelados, acondicionado 

em nitrogênio líquido. Ao final da cirurgia, os animais, ainda sob efeito da 

anestesia, foram sacrificados com o uso de uma sobredose do mesmo 

anestésico.  

 

3.3. Dosagens sanguíneas  

 

A glicemia dos animais foi mensurada em sangue total com o uso de 

fitas reagentes do glicosímetro Accu Check Performa (Roche do Brasil). A 

insulina plasmática das amostras foi avaliada por enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA, Rat/Mouse Insulin ELISA kit, Linco Research). 

As determinações do CT e dos TG foram realizadas empregando-se o método 

enzimático colorimétrico com o uso do estojo comercial Colesterol Liquiform 

(Labtest do Brasil) e Triglicérides Liquiform (Labtest do Brasil), 
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respectivamente. As leituras do padrão e do teste, em duplicata, foram 

realizadas por espectrofotometria em uma absorbância de 505 nm, no 

equipamento Thermo/Milton Roy SpectronicGenesys 5 Spectrophotometer 

(ThermoElectron Corporation). Os resultados estão expressos em mg/dL. As 

determinações da AST e da ALT foram realizadas empregando-se o método 

cinético UV – IFCC com o uso dos estojos comerciais AST/GOT Liquiform 

(Labtest do Brasil) e ALT/GTP Liquiform (Labtest do Brasil), respectivamente. 

As leituras foram realizadas pelo sistema automatizado COBAS-MIRA (Roche 

Diagnostics), em duplicata, de acordo com recomendações do fabricante, por 

espectrofotometria em uma absorbância de 340 nm. Os resultados foram 

calculados automaticamente e expressos em unidades de concentração U/L. 

 

3.4. Dosagem dos ácidos graxos livres  

 

A determinação das concentrações séricas de AGL foi realizada 

empregando-se o método enzimático colorimétrico com o uso do estojo 

comercial RANDOX NEFA (Randox Laboratories). Não foi utilizado 

anticoagulante na coleta do sangue total a fim de se evitar resultados 

falsamente elevados. O soro foi separado por centrifugação e utilizado para 

análise logo após a coleta. As leituras, sempre em duplicata, foram realizadas 

pelo sistema automatizado COBAS-MIRA (Roche Diagnostics) a uma 

absorbância de 546 nm. Os resultados foram calculados automaticamente e 

expressos em unidades de concentração mmol/L (mEq/L). 
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3.5. Teste de tolerância à insulina (ITT) 

 

O ITT é uma metodologia utilizada para medir a resistência periférica à 

insulina. Este teste mensura a sensibilidade à insulina utilizando a constante de 

decaimento da glicose (kITT) como índice do seu metabolismo modulado pela 

insulina. Antes do início do protocolo experimental, foi administrado aos 

animais cloridrato de tramadol (dose: 12,5 mg/kg de peso corporal) por via 

subcutânea até 1 hora antes, como procedimento de analgesia preventiva. 

Para a realização do ITT, ao término de 12 semanas do tratamento, os animais 

foram submetidos a jejum de 2 horas e previamente anestesiados por via 

intraperitoneal com tiopental sódico (dose: 5-6 mg/100 g de peso corporal). Em 

seguida, foi administrada sobrecarga intravenosa (veia peniana) de insulina 

regular na concentração de 0,075 U/100 g de peso corpóreo. A glicemia foi 

mensurada com a utilização do glicosímetro Accu Check Performa (Roche do 

Brasil), a cada 4 min nos tempos 0 (basal), 4, 8, 12 e 16 min. A kITT foi 

calculada a partir da regressão linear do logarítmico neperiano das glicemias 

obtidas entre os tempos 0 e 16 min. O kITT corresponde à queda da glicemia 

expressa em porcentagem por minuto, assim, quanto maior o kITT, maior a 

sensibilidade à insulina (71).  

 

3.6. Registro da pressão arterial sistólica  

  

A pressão arterial sistólica foi aferida pelo método indireto de 

pletismografia de cauda. Os animais foram mantidos em repouso em caixa de 

aquecimento a 37°C durante 30 min. Em seguida, os animais foram 
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acondicionados individualmente em um tubo cilíndrico de acrílico, aquecido e 

ventilado. Para tal procedimento, a cauda dos animais foi encaixada a um 

manguito de borracha, adaptado à região proximal da cauda e ligado ao 

esfigmomanômetro para insuflar e desinsuflar automaticamente, em intervalos 

fixos de aproximadamente 50 s. Próximo ao manguito foi acoplado um 

transdutor de pulso (sensor calibrado) que captava os sinais a serem enviados 

e registrados pelo computador. As análises somente se iniciaram após período 

de adaptação dos animais e da estabilização dos sinais de pulso e da 

frequência cardíaca. No registro da pressão sanguínea por pletismografia de 

cauda, ocorre a perda e o retorno dos sinais de pulso e da frequência cardíaca 

durante o processo de insulflação e de desinsulflação do manguito. A pressão 

arterial sistólica foi considerada como sendo o primeiro sinal de pulso de 

retorno deste processo; foram realizadas seis leituras para obtenção da 

pressão arterial sistólica (mmHg) média de cada animal (72). 

 

3.7. Extração do RNA total do tecido hepático 

 

As amostras do tecido hepático, previamente congeladas, foram 

pulverizadas com nitrogênio líquido no aparelho Mikro-Dismembrator S 

(Sartorius). Ao tecido pulverizado foi adicionado 1 mL de TRIzol® Reagent (Life 

Technologies do Brasil Ltda.) para a completa lise das células. Após a 

homogeneização por pipetagem, a mistura foi transferida para um tubo 

Eppendorf estéril de 1,5 mL e incubada em temperatura ambiente por um 

período de 5 min. Concluída a incubação, adicionou-se 200 µL de clorofórmio 

P.A. à solução, que foi agitada vigorosamente por 10 s; mais uma vez incubada 
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em temperatura ambiente, agora por 3 min e centrifugada a 12.000 xg por 10 

min em centrífuga gelada a 4ºC. Um total de aproximadamente 400 µL da 

primeira fase aquosa contendo o RNA foram transferidos para um novo tubo 

Eppendorf estéril de 1,5 mL e o RNA foi precipitado com 700 µL de etanol 70%. 

As próximas etapas da extração do RNA total foram realizadas pelo método de 

cromatografia com coluna de sílica, conforme o protocolo descrito pelo 

fabricante do estojo comercial RNeasy Mini Kit (QIAGEN). Esta metodologia 

permite extrair moléculas de RNA por meio da sua adesão à membrana de 

sílica da coluna e dispensa o tratamento das amostras com DNase, pois a 

membrana remove eficientemente a maior parte do DNA contaminante. As 

amostras de RNA foram conservadas em freezer -80ºC até a posterior 

utilização, contudo, antes do armazenamento, a quantificação do RNA total, e a 

determinação do grau de pureza e integridade foram realizadas, conforme 

descrito a seguir. 

 

3.7.1. Quantificação e determinação do grau de pureza e da 

integridade do RNA  

 

As amostras de RNA foram quantificadas por espectrofotometria, no 

equipamento NanoDrop ND-3300 (NanoDrop Techonologies), pela absorbância 

(Abs) das preparações a 260 nm. Esse equipamento quantifica o pool total de 

RNA contido em cada amostra individual, além de verificar o grau de pureza do 

RNA total pela razão Abs260/Abs280 nm, que indica possível contaminação 

por proteínas, e pela razão Abs260/Abs230 nm, que indica possível 

contaminação por sais e outros compostos orgânicos (álcool/clorofórmio/Trizol). 
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Para os ensaios, foram consideradas ótimas as preparações com Abs260/280 = 

~1,8 – 2,1 e Abs 260/230 ≥ 1,7 para ácidos nucléicos, com fator de correção para 

RNA. Para avaliação da integridade do RNA total, as amostras foram 

submetidas à corrida eletroforética para visualização das bandas relativas às 

subunidades do RNA ribossomal 18S e 28S. Para a análise, 3 µL da amostra 

de RNA total foram submetidos a aquecimento de 60ºC por 10 min no 

termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied Biosystems) para a 

desnaturação das fitas. Em seguida, adicionou-se 0,5 µL do intercalante para 

ácidos nucléicos Blue Green Loading Dye I (LGC Biotecnologia) e, após a 

homogeneização, as amostras foram aplicadas em gel de agarose a 1% 

(Sigma-Aldrich.) diluído em tampão TAE 1x (20 mM TRIS; 0,5 mM de acetato 

de sódio; 1,0 mM EDTA). A corrida eletroforética foi realizada a 120 V por 30 

min em tampão de corrida TAE 1x. O gel contendo o RNA foi visualizado e 

fotografado no transluminador High Performance Ultraviolet Transilluminators 

(UVP). Um gel representativo da integridade dos RNA está demonstrado na 

Figura 7, em que são visíveis as bandas relativas às subunidades do RNA 

ribossomal (28S e 18S). 

 

 

Figura 7 - Gel representativo do RNA total extraído do tecido hepático de ratos recebendo 

albumina controle não glicada (AlbCTRL) e albumina modificada por glicação avançada 

(AlbAGE). As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose desnaturante a 1%. 

Pode-se observar as bandas correspondentes às subunidades 28S e 18S do RNA ribossomal.  
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3.8. Síntese de DNA complementar (cDNA) 

 

Para a síntese do DNA complementar (cDNA) foi utilizado o conjunto de 

reagentes otimizados High-Capacity cDNA Reverse Transcription kit 200 

reactions (Life Technologies). Para um volume final de reação de 20 µL, foi 

utilizada uma quantidade fixa de RNA total de 2 μg para todas as amostras; 

desoxinucleotídeos trifosfatos (dNTP) mix 1x; RT random primers 1x; tampão 

1x e 1 µL da enzima Multiscribe Reverse Transcriptase. A reação de 

transcrição reversa ocorreu no termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied 

Biosystems). Após as reações, todas as amostras de cDNA foram 

imediatamente armazenadas em freezer -20ºC até o posterior uso. As 

condições de ciclagem estão descritas na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Padrão de ciclagem utilizado na síntese de DNA complementar.  

 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 

Temperatura 25ºC 37ºC 85ºC 4ºC 

Tempo 10 min 120 min 5 min ∞ 

 

3.9. Análise da expressão gênica por reação em cadeira da polimerase 

quantitativa em tempo real (qPCR)  

 

A quantificação relativa dos genes-alvo do estudo foi realizada pela 

metodologia da qPCR. Para tanto, foi utilizado o sistema TaqMan, que consiste 

no uso de sondas fluorescentes que se ligam especificamente a uma região 

interna do produto de PCR, com base na atividade 5’ → 3’ da enzima Taq DNA 
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polimerase. As sondas TaqMan® MGB (Minor Groove Binding) possuem 

fluoróforos específicos para a sequência de interesse que incluem uma 

marcação fluorescente FAM™ (corante Reporter) ligada à extremidade 5’, um 

ligante do sulco menor da fita e um NFQ (Nonfluorescent Quencher), ligado à 

extremidade 3’. Na seleção das sondas para o estudo dos genes de interesse, 

tomamos o cuidado de escolher aquelas que amplificam junções exônicas, 

mais uma vez a fim de se reduzir o impacto de contaminação por DNA 

genômico. 

  

3.9.1. Determinação dos genes de referência  

  

Para que os dados tivessem o máximo de consistência realizou-se, 

primeiramente, a pesquisa dos genes de referência. Para esta análise, 

selecionamos três genes constitutivos candidatos para que fosse escolhido 

aquele que apresentasse menor variação de expressão nas diferentes 

condições experimentais. Os primers e sondas utilizadas nesta análise estão 

detalhados na Tabela 2, e foram inventoriados pela Applied Biosystems. 

 

Tabela 2 - Descrição dos genes candidatos a genes de referência. 

Gene Nome ID Gene* 

TaqMan Gene Expression Assays 

 TaqMan Probes 

Marcação FAM-MGB 

Actb Beta-actina Rn00667869_m1  + 

B2m Beta 2microglobulina Rn00560865_m1 + 

Ppib Peptidilprolil isomerase B Rn03302274_m1 + 

Espécie [Rattus norvegicus] / *Referência Gene NCBI (Gene Bank).  
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Os ensaios foram realizados com a utilização do conjunto de reagentes 

otimizados TaqMan® Gene Expression (Life Technologies). Cada amostra foi 

ajustada de modo que apresentasse a mesma quantidade de 100 ng de cDNA. 

As reações foram todas preparadas em duplicata técnica, para um volume final 

de reação de 20 µL, conforme a seguir:  

 

TaqMan Gene Expression Master Mix (2x) 10,0 µL 

TaqMan Gene Expression Assays (20x) 2,0 µL 

Água ultra pura Milli-Q autoclavada 6,0 µL  

Amostra: cDNA (50 ng/µL)  2,0 µL 

 

As reações foram preparadas na placa MicroAmp Fast 96-Well Reaction 

Plate (0,1 mL) e vedadas com o adesivo óptico Optical Adhesive Films kit. Uma 

vez finalizado o procedimento do preparo, a placa foi inserida no equipamento 

StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Life Technologies) para a realização 

da corrida nas condições otimizadas e recomendadas pelo fabricante, 

conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Padrão de ciclagem utilizado na qPCR para a determinação dos 

genes de referência. 
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A análise dos resultados foi realizada na página do site 

www.leonxie.com/referencegene.php a partir dos valores de Ct (threshold 

cycle), no qual o aumento do sinal associado à fase exponencial de 

amplificação do produto de PCR começa a ser detectado. Este site integra os 

principais programas computacionais disponíveis atualmente com um conjunto 

de diferentes formas de análise, dentre elas o geNorm, o Normfinder, o 

BestKeeper e o método Ct comparativo (ΔΔCt). Com base nos rankings de 

cada tipo de algoritmo, atribui-se um peso adequado a um gene individual e 

calcula-se a média geométrica de seus pesos para a classificação final geral. 

Essa análise permite gerar dados quantitativos da expressão gênica relativa de 

um grande número de genes. Também confirmamos a estabilidade de 

expressão dos genes candidatos com o uso do programa DataAssist™ 3.0 (Life 

Technologies). Esse método de análise, baseado no método de análise 

geNorm, permite classificar a variação média de um gene, a partir dos valores 

médios de Ct de todas as amostras analisadas, gerando um valor de escore. O 

ideal para a classificação como gene estável nas amostras é um escore abaixo 

de 1.0.  

 

3.9.2. Quantificação relativa dos genes-alvo 

 

As sondas selecionadas no estudo são consideradas pelo fabricante 

como de melhor cobertura. A Tabela 4 contém as informações das sondas de 

cada gene-alvo avaliado no estudo. As reações de qPCR foram preparadas 

segundo as recomendações do conjunto de reagentes otimizados TaqMan® 

http://www.leonxie.com/referencegene.php
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Gene Expression (Life Technologies), conforme descrito para os genes de 

referência.  

 

Tabela 4 - Descrição das sondas para avaliação da expressão dos genes-alvo. 

Gene Proteína ID Gene* 

TaqMan Gene Expression Assays 

TaqMan Probes 

Marcação FAM-MGB 

Ager RAGE Rn01525753_g1 + 

Ddost AGER1 Rn01518759_m1 + 

Lgals3 AGER3 Rn00582910_m1 + 

Nfkb1 NFkB Rn01399583_m1 + 

Sod1 SOD Rn00566938_m1 + 

Cat Catalase Rn00560930_m1 + 

Srebf1 SREBP1c Rn01495769_m1 + 

Srebf2 SREBP2 Rn01502638_m1 + 

Acaca ACC Rn00573474_m1 + 

Fasn FAS Rn00569117_m1 + 

Mttp MTP Rn01522963_m1 + 

G6pc G6Pase Rn00689876_m1 + 

Pck1 PEPCK Rn01529014_m1 + 

Slc2a2 GLUT2 Rn00563565_m1 + 

Foxa2 HNF3 Rn01415600_m1 + 

Tnf TNFα Rn01525859_m1 + 

Il6 IL6 Rn0141030_m1 + 

Txnip TXNIP Rn01533891_g1 + 

 Espécie [Rattus norvegicus (Rn)] / *Referência Gene NCBI (Gene Bank). 

 

Foi utilizado o cálculo da quantificação relativa pelo método ΔΔCt, que 

permite estimar diferenças no nível de expressão de um gene específico entre 
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diferentes amostras. De posse dos valores médios do Ct, que corresponde ao 

número de ciclos na fase exponencial da PCR em que a fluorescência 

ultrapassa o valor basal, foi utilizado o seguinte modelo matemático para o 

cálculo da quantificação relativa (Fold Change) (73) de cada amostra:  

 

Fold Change (2-∆∆Ct) = 2-([Ct gene alvo – Média Ct dos genes de referência]) – calibrador) 

 

Neste estudo consideramos como calibrador o valor médio do Ct do 

grupo AlbCTRL para cada gene-alvo. Os resultados representam o número de 

vezes que um determinado gene nos diferentes grupos experimentais é mais 

ou menos expresso em relação à expressão no grupo controle (AlbCTRL).  

 

3.10. Quantificação da fosforilação das proteínas AKT (Ser473) e GSK3β 

(Ser9) por Western blot 

 

3.10.1. Preparo das amostras: extrato de proteínas citoplasmáticas 

 

Para a extração das proteínas citoplasmáticas, os fragmentos de fígados 

congelados foram homogeneizados em 2 mL de tampão de extrato total gelado 

(Tris 100 mM pH 7,5; EDTA 10 mM; SDS 10%; NaF 100 mM; pirofosfato de 

sódio 10 mM; ortovanadato de sódio 10 mM; Água Milli-Q® q.s.p. 100 mL), no 

Polytron a 24.000 rpm por 10 s. A seguir, os homogenatos foram mantidos em 

termobloco a 95ºC durante 10 min e posteriormente transferidos para gelo e, 

então, centrifugados a 16.000g por 40 min à 4ºC. Após esse período, o 

sobrenadante das amostras foi aliquotado e estocado em freezer -80ºC. A 
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concentração das proteínas em cada amostra foi determinada pelo estojo 

comercial Bio-Rad Protein Assay, Dye Reagent Concentrate (Biorad). 

 

3.10.2. Eletroforese em gel de poliacrilamida: SDS-PAGE (Sodium 

Dodecil Sulfate Polyacrylamide Gel Eletrophoresis) e immunoblotting 

 

Alíquotas do sobrenadante contendo 80 µg de proteínas foram 

solubilizadas em tampão de Laemmili (Azul de bromofenol 0,02%; 

Na2HPO4.12H2O 0,5 M; SDS 10%; Glicerol 50%). As amostras foram 

submetidas à fervura a 95ºC durante 5 min para posterior aplicação nas 

canaletas do gel de poliacrilamida. A eletroforese foi realizada no equipamento 

para minigel da Bio Rad (Mini-Protean, Bio Rad Laboratories), sob uma 

voltagem constante de 40 V, durante 1 h, tempo suficiente para ocorrer o 

empacotamento das amostras, o qual pôde ser observado na transição do gel 

de empacotamento (stacking gel) para o gel de separação (resolving gel). 

Posteriormente, a eletroforese no gel de separação foi processada sob uma 

corrente constante de 30 mA, durante 4 h, em tampão de corrida pH 8,3 (TRIS-

Base 50 mM; glicina 375 mM; SDS 0,1%; EDTA 1,8 mM). Em cada gel foi 

utilizado marcador de peso molecular. Após a separação das frações protéicas 

em gel de poliacrilamida, foi efetuada a transferência dessas frações para 

membranas de nitrocelulose Hybond-C (GE Healthcare). A transferência foi 

realizada sob uma corrente de 26 mA durante 16 h a 4ºC, utilizando-se o 

tampão de transferência pH 8,3 (Tris 25 mM; glicina 192 mM; metanol 20%; 

SDS 0,02%). A qualidade e a eficiência da transferência foram avaliadas 

corando-se o gel pós-transferência com o corante Ponceau S (Sigma-Aldrich).  
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Após a transferência eletroforética, a membrana de nitrocelulose foi 

primeiramente incubada na presença de solução bloqueadora (NaCl 150 mM; 

Tris 10 mM; “Tween” 20 0,02%; pH 7,2), acrescido de albumina bovina fração V 

8% (Sigma-Aldrich), durante 3 h à temperatura ambiente, sob agitação 

constante, e então, lavada com PBS 1x. Em seguida, as membranas foram 

incubada, overnight sob agitação lenta a 4 ºC em solução basal (NaCl 150 mM; 

Tris 10 mM; “Tween” 20 0,02%; pH 7,2 + 3% de leite desnatado em pó - 0% de 

gordura) contendo os anticorpos específicos anti-phospho-Aktser473 (pAkt 1/2/3) 

na diluição 1:1.000 (#sc-33437, Santa Cruz Biotechnology), anti-phospho-

GSK3-α/βser21/9 na diluição 1:1.000 (#9331, Cell Signaling Technology). 

Realizaram-se três lavagens da membrana, cada uma com 100 mL de tampão 

PBS pH 7,2 durante 15 min. Posteriormente, as membranas foram incubadas 

com solução basal (1% de leite em pós desnatado – 0% de gordura), com um 

segundo anticorpo contendo peroxidase de horseradish – estojo de 

quimiluminescência ECL (GE Healthcare) durante 1 h a temperatura ambiente. 

Novamente, realizaram-se três lavagens da membrana com 100 mL de tampão 

PBS pH 7,2 durante 10 min. 

 As membranas foram expostas a um filme de raio X dentro de um 

cassete para autorradiografia à prova de luz. O filme foi processado com 

solução reveladora e fixadora GBX (Kodak Brasileira). A intensidade dos blots 

foi avaliada por densitometria óptica utilizando-se o programa ImageQuant TL 

(Amersham Biosciences UK Limited). Após a revelação, as membranas foram 

recuperadas pela incubação das mesmas por 30 min a 50 ºC com tampão Tris-

HCl 62,5 mM pH 6,7 contendo 2% de SDS e mercaptoetanol 100 mM. O 

mesmo procedimento de immunoblotting foi repetido, agora com incubação 
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com os anticorpos para o conteúdo protéico total anti-Akt (1/2/3 [H-136]) (#sc-

8312, Santa Cruz Biotechnology) ou anti-GSK3β (#9315, Cell Signaling 

Technology). 

 

3.11. Quantificação da proteína SREBP1 por Western blot 

 

3.11.1. Preparo das amostras: extrato de proteínas totais 

 

Os fragmentos de fígado congelado foram homogeneizados em solução 

de lise gelado (tampão RIPA: 50 mM Tris-HCL [pH 8,0]; 150 mM NaCl; 1% (v/v) 

Triton X-100; 0,5% (w/v) desoxicolato; 0,1% (w/v) SDS) suplementado com um 

coquetel de inibidores de proteases, numa proporção de 1:6 (peso tecido: 

volume), com o uso do equipamento Polytron (Polytron-AggregateKinematica), 

a 24.000 rpm por 10 s. As amostras foram aliquotadas e estocadas em freezer 

-20ºC. A concentração das proteínas em cada amostra foi determinada pelo 

estojo comercial Bio-Rad Protein Assay, Dye Reagent Concentrate (Biorad). 

  

3.11.2. SDS-PAGE e immunoblotting 

 

 Alíquotas do sobrenadante contendo 100 µg de proteínas foram 

solubilizadas em tampão de Laemmili. As amostras foram submetidas à fervura 

a 95ºC durante 5 min para posterior aplicação nas canaletas do gel de 

poliacrilamida. A eletroforese foi realizada no equipamento para minigel da Bio 

Rad (Mini-Protean, Bio Rad Laboratories), sob uma voltagem constante de 40 

V, durante 1 h, tempo suficiente para ocorrer o empacotamento das amostras, 
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o qual pôde ser observado na transição do gel de empacotamento (stacking 

gel) para o gel de separação (resolving gel). Posteriormente, a eletroforese no 

gel de separação foi processada sob uma corrente constante de 30 mA, 

durante 4 h, em tampão de corrida pH 8,3. Em cada gel foi utilizado marcador 

de peso molecular. Após a separação das frações protéica em gel de 

poliacrilamida, foi efetuada a transferência dessas frações para membranas de 

nitrocelulose Hybond-C (GE Healthcare). A transferência foi realizada sob uma 

corrente de 26 mA durante 19 h a 4ºC, utilizando-se o tampão de transferência 

pH 8,3.  

 A qualidade e a eficiência da transferência foi avaliada corando-se o gel 

pós-transferência com o corante Ponceau S (Sigma-Aldrich). Reações 

inespecíficas foram bloqueadas com Tris-buffered saline and Tween 20 0,05% 

(TBST, 10 mM Tris, pH 8,0, 150 mM NaCl, 0,05% Tween 20) acrescido de leite 

em pó 5% (Molico), durante 2 h à temperatura ambiente, sob agitação 

constante, e então, lavada com TBST 0,05%. Em seguida, a membrana foi 

incubada, overnight sob agitação lenta a 4ºC em TBST + 2,5% de leite 

desnatado em pó - 0% de gordura) contendo o anticorpo específico 

antiSREBP1 [2A4] na diluição 1:1.000 (#ab3259, Abcam Inc). Realizaram-se 

três lavagens da membrana cada uma com 100 mL de tampão TBST 1x 

durante 15 min. Posteriormente, a membrana foi incubada com TBST 0,05% 

(1% de leite em pó - 0% de gordura), contendo o anticorpo secundário 

peroxidase de horseradish (diluição 1:2.000) - estojo de quimiluminescência 

ECL (GE Healthcare) durante 1 h em temperatura ambiente. Novamente 

realizaram-se três lavagens da membrana com 100 mL de tampão TBST 

0,05% durante 10 min. 
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 As membranas foram expostas a um filme de raio X dentro de um 

cassete para autorradiografia à prova de luz. O filme foi processado com 

solução reveladora e fixadora GBX (Kodak Brasileira). A intensidade dos blots 

foi avaliada por densitometria óptica utilizando-se o programa ImageQuant TL 

(Amersham Biosciences UK Limited). 

 

3.12. Análise esteriológica do tecido hepático: proporção volumétrica (%) 

dos hepatócitos, sinusoides e glóbulos de gordura 

 

Fragmentos do lobo hepático médio foram coletados e imediatamente 

fixados em solução de tamponada de formaldeído 4% (Merck KGaA) por 24 h a 

4°C. Em seguida, os fragmentos foram lavados com solução fisiológica e, 

então, processados para inclusão em parafina por meio de desidratação 

progressiva por banhos de imersão em soluções de etanol em concentrações 

crescentes (50%, 70%, 95% e 100%), seguida de diafanização em xilol e 

impregnação em parafina histológica líquida a 56°C. Os blocos de parafina 

foram cortados em micrótomo rotatório produzindo secções de 5,0 µm de 

espessura, as quais foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) para 

análise em microscópio de luz.  

A densidade volumétrica ocupada pelos hepatócitos (VV[h]), sinusoides 

hepáticos (VV[s]) e glóbulos de gordura (VV[f]) foi estimada pela contagem de 

pontos sobrepostos às estruturas de interesse, realizada em 10 campos 

microscópicos aleatórios (600x) capturados pelo software Image-Pro Plus 

versão 6.3, utilizando microscópio óptico Olympus DP72 equipado com câmara 

fotográfica digital. A análise foi feita utilizando um sistema-teste padrão de 16 
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pares de linhas (M64), criado e projetado sobre as imagens pelo software de 

esteriologia STEPanizer Stereology Tool v. 1 (74). Os pontos que tocavam as 

estruturas de interesse dentro da área-teste foram contabilizados e a 

densidade volumétrica foi calculada pela fórmula a seguir:  

 

VV = (PP / PT) x 100 

Onde: 

Vv = densidade volumétrica (%) da estrutura; 

PP = o número de pontos-teste que tocam a estrutura de interesse; 

PT = o número total de pontos do sistema-teste utilizado. 

 

3.13. Quantificação do glicogênio hepático 

  

 Secções de 5,0 µm de espessura foram desparafinizadas em xileno, 

reidratadas na sequência e tratadas com 1% de ácido periódico reativo de 

Schiff (PAS) por 30 min a temperatura ambiente. As secções foram coradas 

com PAS por 1 h a temperatura ambiente sob agitação constante e então 

lavadas com água sulfurosa por 3 min para remover resíduos do corante. Após 

lavagem em água corrente por 1 h, as secções foram contrastadas com 

hematoxilina de Mayer, desidratadas e foi realizada a montagem das lâminas 

com as lamínulas.  

No intuito de certificar que a coloração observada devia-se ao glicogênio 

presente nas amostras, foi necessário realizar o controle da reação por meio da 

digestão dos cortes com a diastase (α-amilase, Sigma-Aldrich), que reage com 

o glicogênio citoplasmático dos hepatócitos presentes no tecido. Para tanto, as 
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secções foram coradas e incubadas com 5% de diastase durante 30 min em 

estufa a 37 ºC previamente à coloração com PAS. As inclusões do glicogênio 

nos hepatócitos das secções não tratadas com diastase são visualizadas nos 

grânulos citoplasmáticos na coloração magenta; após a digestão com diastase, 

a coloração magenta enfraquece. O glicogênio (intensidade da coloração com 

PAS) foi quantificado com o auxílio do programa ImageJ, que realizou a 

contagem da área total ocupada por este em cada área. Ao todo, 10 campos 

por animal foram analisados em cada corte e calculou-se a média para cada 

amostra de cada grupo experimental (AlbCTRL ou AlbAGE). Os resultados 

estão expressos em % da área analisada.  

 

3.14. Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas no software JMP versão 8 para 

Windows (SAS Institute). Os dados estão expressos como média ± EPM (Erro 

Padrão da média). As comparações entre os grupos AlbCTRL e AlbAGE foram 

realizadas pelo teste não-paramétrico de Wilcoxon. A confecção dos gráficos 

foi realizada com uso do software GraphPad Prism versão 5.00 para Windows 

(GraphPad Softwares Inc. 2005, EUA). Foram consideradas estatisticamente 

significantes todas as situações em que o p ≤ 0,05.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    RESULTADOS 
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4.1. Consumo de ração e peso  

  

O consumo de ração (gramas/dia) foi semelhante entre os animais dos 

dois grupos experimentais (Tabela 5). A evolução ponderal ao longo dos 90 

dias de tratamento foi condizente com o desenvolvimento normal de ratos da 

linhagem Wistar (Figura 8), sendo semelhante nos grupos experimentais.  

 

 

Figura 8 - Evolução ponderal (em gramas) dos animais recebendo albumina controle não 

glicada (AlbCTRL) e albumina modificada por glicação avançada (AlbAGE). O peso dos 

animais foi aferido semanalmente em balança digital com precisão de 0,5 gramas. Dados 

apresentados como média ± EPM. 

 

Apesar de não observadas diferenças significantes no ganho de peso 

corporal ao longo das 90 semanas de tratamento, estabelecemos o coeficiente 

da razão entre a massa do fígado e a massa corporal ao final do período de 

tratamento, o qual foi usado para avaliar se o tratamento crônico com albumina 

modificada por glicação avançada exerceria alguma alteração no peso do 
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órgão. A razão do peso do fígado pelo peso corporal (mg/g) foi similar entre a 

duas condições experimentais (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Valores do consumo de ração, de variáveis ponderais e da pressão 

arterial sistólica dos animais ao final do período de 90 dias de tratamento. 

Variáveis 

 

AlbCTRL 

(n = 11) 

AlbAGE 

(n = 12) 

Valor 

do p 

Consumo de ração (g/dia) 30,13 ± 0,8054 28,65 ± 1,018 ns 

Delta de ganho de peso corporal (g) 134,00 ± 21,32 160,30 ± 20,60 ns 

Peso do fígado (g) 16,38 ± 0,98 15,49 ± 0,68 ns 

Razão peso do fígado/peso corporal (mg/g) 33,76 ± 1,37 31,96 ± 1,00 ns 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 117,20 ± 3,35 119,5 ± 6,46 ns 

AlbCTRL (Albumina controle); AlbAGE (Albumina modificada por glicação avançada); n/s (não 

significante). Dados apresentados como média ± EPM. 

 

4.2. Variáveis metabólicas e enzimas hepáticas 

 

Ao final do protocolo de tratamento de 90 dias, não observamos 

diferenças nas variáveis metabólicas e nas concentrações de ALT e AST entre 

os grupos AlbCTRL e AlbAGE (Tabela 6). Contudo, conforme indicado pelo 

resultado do ITT, o grupo AlbAGE apresentou decaimento de glicose 

significativamente mais lento (*p=0,0321), representando uma diminuição na 

sensibilidade à insulina em relação ao grupo AlbCTRL. O kITT demonstra o 

valor da constante de decaimento da glicose a partir do valor de glicemia do 

tempo 0 (basal) a 16 min após sobrecarga venosa de insulina. 
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Tabela 6 - Variáveis metabólicas e enzimas hepáticas avaliadas nos animais 

ao final do período de 90 dias de tratamento. 

Variáveis 

 

AlbCTRL 

(n = 11) 

AlbAGE 

(n = 12) 

Valor do 

p 

Glicemia (mg/dL) 112,20 ± 4.00 109,1 ± 2,94 ns 

Insulinemia (ng/ml) 1,41 ± 0,28 1,402 ± 0,18 ns 

Colesterol total (mg/dL) 74,33 ± 3,69 71,8 ± 5,12 ns 

Triglicérides (mg/dL) 49,27 ± 6,26 49,25 ± 6,33 ns 

Aspartato aminotransferase (U/L) 59,45 ± 8,09 67,46 ± 10,78 ns 

Alanina aminotransferase (U/L) 58,70 ± 11,81 53,6 ± 9,56 ns 

Ácidos graxos livres (mmol/L) 0,35 ± 0,06 0,2645 ± 0,04 ns 

kITT (%/min) 3,49 ± 0,26 2,56 ± 0,24 *0,0321 

AlbCTRL (Albumina controle); AlbAGE (Albumina modificada por glicação avançada); kITT 

(Taxa da constante de decaimento da glicemia); n/s (não significante). Dados apresentados 

como média ± EPM. 

 

4.3. Análise dos genes de referência 

 

 A análise dos genes candidatos a genes de referência nos grupos 

experimentais (AlbCTRL e AlbAGE) demonstrou que os genes Ppib (codifica a 

peptidilprolil isomerase B) e Actb (codifica a β-actina) foram mais estáveis em 

relação ao gene B2m (Beta 2 microglobulina) e, portanto, foram eleitos os 

genes de referência para uso nos ensaios de qPCR. O resultado da análise 

realizada pelo Leonxie está apresentado na Figura 9.  

 

http://www.leonxie.com/referencegene.php
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Figura 9 - Consenso entre os programas geNorm, Normfinder, BestKeeper e Delta Ct 

resultando na classificação dos genes de referência. Os genes Ppib e Actb demonstraram 

maior estabilidade média de expressão no ranking geral dentre os genes analisados 

(www.leonxie.com/referencegene.php).  

 

Também realizamos a análise dos dados com uso do software 

DataAssist™ 3.0, que também demonstrou serem os genes Ppib e da Actb os 

mais estáveis. Desta forma, a média de expressão desses dois genes foi usada 

na análise dos resultados de qPCR dos genes-alvo. 

 

4.4. Expressão do mRNA dos genes-alvo no tecido hepático 

  

Os resultados da qPCR para os genes-alvo estão demonstrados na 

Tabela 7. A expressão do mRNA de genes que codificam receptores 

reconhecidos pelos AGEs - RAGE (codificado pelo gene Ager), AGER1 

(codificado pelo gene Ddost) e AGER3 (codificado pelo gene Lgals3) - foi 

comparada entre os grupos experimentais. Não foram observadas diferenças 

na expressão dos genes Ager e Lgals3, no entanto, nos animais tratados com 

AlbAGE, houve um decréscimo na expressão do gene Ddost e do gene Nfkb1.  
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Além dos receptores reconhecidos pelos AGEs, avaliamos a expressão 

de genes envolvidos nas vias de biossíntese de colesterol e TG hepático. 

Observamos que houve uma diminuição significante na expressão dos genes 

lipogênicos Acaca (codifica a acetil coA carboxilase) e Fasn (codifica a ácido 

graxo sintase) no grupo tratado com AlbAGE. No entanto, não observamos 

diferenças na expressão relativa dos fatores transcricionais Srebf1 e Srebf2. 

Também não observamos diferenças na expressão do gene Mttp, que codifica 

a proteína microssomal de transferência de TG, essencial para o transporte 

intracelular de lípides do retículo endoplasmático para o plasma, para a 

incorporação da apolipoproteína B (Apo B) e a sua exportação sob a forma de 

lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL), processos essenciais para evitar 

o acúmulo intracelular de TG no fígado.  

O fator transcricional HNF3β, codificado pelo gene Foxa2, promove a 

ativação da transcrição do gene Slc2a2, que codifica o transportador GLUT2, 

fundamental para o influxo/efluxo de glicose nos hepatócitos. Houve uma 

diminuição na expressão desses genes no grupo tratado com AlbAGE versus 

AlbCTRL, bem como da expressão das enzimas gliconeogênicas G6pc 

(codifica a G6Pase) e Pck1  (codifica a enzima PEPCK). 

Para avaliar o perfil inflamatório do tecido hepático, analisamos a 

expressão dos genes que codificam as citocinas pró-inflamatórias TNFα e IL6 e 

ambos apresentaram-se diminuídos no grupo AlbAGE em relação ao grupo 

AlbCTRL. Finalmente, não foram observadas diferenças na expressão dos 

genes que codificam as enzimas SOD e catalase, no entanto, o gene que 

codifica a proteína de interação com tiorredoxina (TXNIP), um inibidor da 

proteína anti-oxidante tiorredoxina que apresenta efeitos pró-oxidantes, 
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diminuiu no tecido hepático dos animais do grupo AlbAGE em relação ao grupo 

AlbCTRL. 

  

Tabela 7 - Expressão de genes-alvo (mRNA) no fígado de ratos tratados 

durante 90 dias com albumina controle (AlbCTRL) ou com albumina modificada 

por glicação avançada (AlbAGE). 

Genes 
AlbCTRL 

(n = 11) 

AlbAGE 

(n = 12) 

Valor do p 

Ager 1,125 ± 0,236 1,179 ± 0,411 ns 

Ddost 0,988 ± 0,076  0,498 ± 0,167 0,026 

Lgals3 1,171 ± 0,188 1,055 ± 0,321 ns 

G6pc 1,323 ± 0,168 0,365 ± 0,127 0,001 

Pck1 1,360 ± 0,215 0,682 ± 0,140 0,029 

Slc2a2 0,806 ± 0,091 0,484 ± 0,099 0,029 

Foxa2 1,332 ± 0,217 0,557 ± 0,161 0,018 

Srbef1 1,066 ± 0,115 1,021 ± 0,187 ns 

Srbef2 0,908 ± 0,059 0,978 ± 0,136 ns 

Acaca 1,211 ± 0,125 0,538 ± 0,100 0,003 

Fasn 1,178 ± 0,118 0,451 ± 0,083 0,003 

Nfkb1 0,927 ± 0,087 0,364 ± 0,065 <0,001 

Tnf 0,998 ± 0,221 0,558 ± 0,160 0,015 

Il6 0,998 ± 0,139 0,461 ± 0,107 0,019 

Sod1 1,17 ± 0,188 1,05 ± 0,321 ns 

Cat 1,096 ± 0,260 1,035 ± 0,110 ns 

Txnip 1,128 ± 0.159 0,421 ± 0.067 0,005 

Ager (codifica o RAGE); Lgals3 (codifica a galectina 3); Ddost (codifica o AGER1); G6pc (codifica a 

glicose-6-fosfatase); Pck1 (codifica a fosfoenolpiruvato carboxicinase); Slc2a2 (codifica o transportador 

de glicose 2 [GLUT2]); Foxa2 (codifica o HNF3β); Srbef1 (codifica o SREBP1); Srbef2 (codifica a 

SREBP2); Acaca (codifica a acetil-coA carboxilase); Fasn (codifica a ácido graxo sintase); Nfkb1 

(codifica o NFkB); Tnf (codifica o fator de necrose tumoral); Il6 (codifica a interleucina 6); Sod1 

(codifica a superóxido dismutase 1); Cat (codifica a catalase); Txnip (codifica a proteína de interação com 

tiorredoxina). Os valores de expressão gênica foram calculados pela fórmula: Fold Change (2-∆∆Ct) = 2-((Ct 

gene alvo – Média Ct genes endógenos [Ppib e Actb]) – calibrador). Estatística: Teste não-paramétrico de Wilcoxon. ns (não 

significante). Dados expressos como média ± EPM. 
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4.5. Fosforilação da proteína AKT  

 

Na Figura 10 observa-se que o tratamento com AlbAGE aumentou a 

expressão da proteína AKT fosforilada (razão pAKTSer473/AKT total - AlbCTRL: 

1,008 ± 0,074 UA versus AlbAGE: 1,728 ± 0,174 UA).  

 

  

 

Figura 10 – Immunoblotting: fosforilação da proteína AKT (Ser473) no fígado de ratos tratados 

com albumina controle (AlbCTRL) ou albumina modificada por glicação avançada (AlbAGE) 

durante 90 dias. (A) Autorradiografia dos blots da p-AKTSer473 e da AKT total; (B) Visualização 

das proteínas coradas com o Ponceau S; (C) Gráfico correspondente à análise da razão p-

AKTSer473/AKT total. Os resultados estão expressos em unidades arbitrárias e foram corrigidos 

em relação ao grupo AlbCTRL. Dados expressos como média ± EPM de 6 animais por grupo, 

de dois experimentos independentes.  
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4.6. Fosforilação da proteína GSK3β 

 

Na Figura 11, observa-se que o tratamento com AlbAGE induziu um 

aumento na expressão da proteína GSK3β fosforilada (razão pGSK-3β/GSK-3β 

total - AlbCTRL: 0,9618 ± 0,1024 UA versus AlbAGE: 2,268 ± 0,3500 UA).  

 

 

Figura 11 - Immunoblotting: fosforilação da proteína GSK3β (Ser9) no fígado de ratos tratados 

com albumina controle (AlbCTRL) ou albumina modificada por glicação avançada (AlbAGE) 

durante 90 dias. (A) Autorradiografia dos blots da p-GSK3αSer21, p-GSK3βSer9 e GSK3β total; (B) 

Visualização das proteínas coradas com Ponceau S; (C) Gráficos evidenciando os resultados 

das análises densitométricas da razão p-GSK3βSer9/GSK3β total. Os resultados estão 

expressos em unidades arbitrárias e foram corrigidos em relação ao grupo AlbCTRL. Dados 

expressos como média ± EPM de 6 animais por grupo, de dois experimentos independentes.  
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4.7. Expressão da proteína SREBP1  

  

Na Figura 12 observa-se diminuição da expressão da isoforma 

precursora de SREBP1 (AlbCTRL: 0,999 ± 0,1090 UA versus AlbAGE: 0,5283 

± 0,1206 UA) no fígado dos ratos tratados com AlbAGE. Contudo, não foram 

observadas diferenças significantes na expressão da isoforma madura da 

SREBP1 (AlbCTRL: 1,0 ± 0,1231 UA versus AlbAGE: 0,847 ± 0,1355 UA).  

  

 

Figura 12 - Efeitos do tratamento com albumina controle (AlbCTRL) e com albumina 

modificada por glicação avançada (AlbAGE) sobre a expressão da proteína SREBP1. (A) e (B) 

Autorradiografia dos blots das isoformas precursora (130 kDa) e madura do SREBP1 (70 kDa), 

respectivamente; (C) e (D) Gráficos evidenciando os resultados das análises densitométricas 

das bandas correspondentes à SREBP1 na forma precursora e na forma madura, 

respectivamente; (E) Visualização das proteínas coradas com Ponceau S. Resultados 

expressos em unidades arbitrárias, corrigidos em relação ao grupo AlbCTRL. Dados expressos 

como média ± EPM de 5-7 animais por grupo, de dois experimentos independentes.  
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4.8. Análise esteriológica do fígado  

 

A proporção volumétrica estima uma medida relativa com base do 

quanto o volume do fígado é ocupado por determinada estrutura de interesse. 

A densidade volumétrica do tecido hepático ocupada por hepatócitos (VV[h]) e 

sinusoides hepáticos (VV[s]) não se alterou após o tratamento com AlbAGE 

(dados não mostrados). No entanto, observamos uma diminuição significante 

da densidade volumétrica ocupada pelos glóbulos de gordura (VV[f]) nos 

animais tratados com AlbAGE em relação ao grupo AlbCTRL (Figuras 13 e 

Figura 14). 

 

 

Figura 13 - Densidade volumétrica dos glóbulos de gordura VV [f] no fígado de animais tratados 

com albumina controle (AlbCTRL) e com albumina modificada por glicação avançada 

(AlbAGE). A análise foi realizada utilizando um sistema-teste padrão de 16 pares de linhas 

(M64), criado e projetado sobre as imagens pelo software de STEPanizer Stereology Tool v. 1. 

Dados expressos como média ± EPM de 6 animais por grupo. 
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Figura 14 - Fotomicrografias de cortes do tecido hepático dos animais tratados com albumina 

controle (AlbCTRL, A) e com albumina modificada por glicação avançada (AlbAGE, B). As 

setas apontam os glóbulos de gordura nos hepatócitos. As lâminas (5,0 µm), coradas por 

hematoxilina e eosina, foram fotografadas em aumento de 600x no microscópio óptico Olympus 

DP72 equipado com câmara fotográfica digital, utilizando-se o software Image-Pro Plus versão 

6.3, para a aquisição das imagens. Barra de escala = 50 µm. 
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4.9. Análise do conteúdo de glicogênio hepático 

 

Conforme demonstrado na Figura 15, houve um aumento do conteúdo 

de glicogênio nos hepatócitos localizados ao redor da veia central do lóbulo 

hepático nos grupos tratados com AlbAGE versus o grupo AlbCTRL   

 

 

Figura 15 - Fotomicrografias de cortes de fígado corados com ácido periódico e reativo de 

Schiff (PAS) dos grupos de animais tratados com albumina controle (AlbCTRL) e com albumina 

modificada por glicação avançada (AlbAGE). Imagem em microscopia de luz representativa do 

tecido hepático evidenciando a presença do glicogênio (coloração magenta) em hepatócitos 

(600x) dos grupos AlbCTRL (a) e AlbAGE (b); (c) análise quantitativa da intensidade da 

coloração com PAS por área (%). Dados expressos como média ± EPM de 6 animais por 

grupo. Barra de escala = 50 µm. (*) Veia central. 
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 Após a digestão com diastase, observa-se a redução da intensidade da 

coloração magenta, evidenciando tratar-se de glicogênio o material corado pelo 

PAS (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Fotomicrografias do tecido hepático dos grupos de animais tratados com albumina 

controle (AlbCTRL) e com albumina modificada por glicação avançada (AlbAGE) antes 

(fotomicrografias com coloração magenta de forte intensidade, PAS) e após (fotomicrografias 

com coloração mais clara, PAS-D) a digestão com diastase precedendo o uso do ácido 

periódico e reativo de Schiff. Barra de escala = 50 µm. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    DISCUSSÃO 
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 A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma das 

principais causas de doença hepática crônica, bem como de transplante de 

fígado. Ela é considerada o componente hepático da SM (46, 47, 75). Como o 

DM2 é um dos fatores associados a uma maior probabilidade de evolução da 

esteatose simples para EHNA (66), nós testamos a hipótese de que proteínas 

modificadas por glicação avançada pudessem contribuir para desordens no 

metabolismo hepático que predispõem ao desenvolvimento das lesões no 

espectro da DHGNA, independentemente da hiperglicemia. No entanto, nossos 

resultados não corroboraram essa hipótese. 

Um estudo piloto realizado em nosso laboratório com a injeção de 

albumina bovina glicada em ratos, tratados por um período de 90 dias, permitiu 

a padronização do protocolo experimental de tratamento dos animais. Ao longo 

desse primeiro ensaio piloto, não foi observada morte dos animais durante o 

tratamento ou sinais clínicos de processo inflamatório local (ascite e sinais de 

peritonite à inspeção da cavidade abdominal durante a cirurgia) devido às 

injeções diárias de albumina bovina. Passamos, a seguir, à realização do 

tratamento dos grupos experimentais com albumina de rato glicada.  

O presente estudo demonstrou que, apesar da administração crônica de 

albumina modificada por glicação avançada induzir resistência periférica à 

insulina, os dados observados no território hepático apontam para um efeito 

oposto, isto é, de um aumento da sensibilidade hepática à insulina, evidenciada 

pela ativação da AKT, inativação da GSK3, aumento do conteúdo de glicogênio 

hepático e diminuição da expressão de genes gliconeogênicos. Essas 

mudanças ocorreram concomitantemente a diminuição da expressão de genes 

pró-inflamatórios. 
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Estudos sugerem que a via de sinalização do receptor RAGE no fígado 

possa contribuir com o desenvolvimento e progressão de várias desordens 

hepáticas (29). Contudo, é importante analisarmos os diferentes desenhos 

experimentais dos estudos já realizados para comprender melhor os efeitos 

observados em cada um deles. Estudos em modelos de roedores (63) e em 

pacientes com DHGNA (76) encontraram conteúdo elevado de AGEs e alta 

expressão do RAGE no fígado, provavelmente refletindo um aumento na 

formação endógena de AGEs secundariamente ao insulto oxidativo que 

acompanha a DHGNA, e que, possivelmente, contribui para a sua patogênese.  

Estudos in vitro foram conduzidos com diferentes tipos de células 

hepáticas; os AGEs são capazes de ativar e estimular a geração de ROS em 

células estreladas hepáticas (29, 57) ao passo que suscitaram a citoxicidade e 

formação de ROS em hepatócitos (77). Em um estudo realizado com células 

HepG2, uma linhagem celular de hepatoblastoma, os AGEs induziram a 

ativação do fator transcricional SREBP1 e subsequente acúmulo intracelular de 

lípides (78). 

A administração aguda intravenosa de AGEs (única injeção variando de 

10 até 100 mg/kg) aumentou os marcadores de estresse oxidativo e diminuiu 

as defesas antioxidantes no fígado de ratos (56). No entanto, a administração 

crônica de albumina de rato modificada por glicação na dose de 20 mg/kg/dia 

por via intraperitoneal durante 16 semanas aumentou a expressão hepática de 

α-actina de músculo liso (αSMA), sugerindo a ativação de células estreladas, 

porém, sem promover alterações nas enzimas hepáticas AST e ALT, aumento 

da expressão do Ager, infiltração de células inflamatórias, fibrose ou estresse 

oxidativo, conforme reportado por Goodwin e cols. (2013) (79).  
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O protocolo experimental do presente estudo é muito similar ao realizado 

por Goodwin e cols., exceto pela duração do tratamento (12 versus 16 

semanas, respectivamente). Embora não tenhamos avaliado a expressão da 

αSMA, em nosso estudo não foram observadas alterações na ALT e AST, 

aumento da expressão do Ager, inflamação ou fibrose hepática. Portanto, 

ambos os estudos sugerem que, in vivo, a administração crônica dos AGEs por 

via intraperitoneal por até 16 semanas não induz fibrose na ausência de outro 

insulto hepático.  

Em relação aos efeitos metabólicos dos AGEs, apesar de experimentos 

adicionais realizados nos animais tratados com AlbAGE sugerirem que a 

resistência periférica à insulina esteja ocorrendo no território muscular 

esquelético (dados não apresentados), ficamos surpresos com os resultados 

concomitantes que demonstraram uma melhora na sensibilidade insulínica 

hepática, quais sejam: aumento da fosforilação da AKT e da GSK3β, aumento 

do conteúdo de glicogênio hepático e diminuição na expressão das enzimas 

gliconeogênicas Pck1 e G6pc.  

Já é bem conhecido que, após estímulo insulínico, a fosforilação 

(ativação) da AKT promove a fosforilação da GSK3, inativando-a. Assim, a 

inativação da GSK3 resulta no estímulo da GS com subsequente síntese de 

glicogênio. A estimulação insulínica também inibe o efluxo de glicose hepática 

via inibição da atividade da PEPCK e da G6Pase (38, 39), bem como da 

expressão de seus respectivos genes (34). A observação da redução na 

expressão da transcrição do fator Foxa2 e do gene alvo Slc2a2, o gene que 

codifica o principal transportador de glucose no hepatócito, o GLUT2, também 

favorece a redução da produção hepática de glicose. 
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Na resistência hepática à insulina, existe um paradoxo bem conhecido: a 

insulina falha em suprimir a produção hepática de glicose, mas continua a 

estimular a lipogênese por meio do estímulo a SRBP1c (80). No presente 

estudo, um aumento hepático na sensibilidade à insulina após o tratamento 

com albumina modificada por glicação ocorreu concomitantemente a uma 

redução no conteúdo hepático de gordura. Este é um achado que faz sentido, 

mas pode ser difícil de conciliar com o papel bem conhecido da insulina em 

estimular o SREBP1c e a lipogênese.  

No entanto, é preciso reconhecer que a regulação do SREBP1 é 

complexa; esse fator transcricional é ativado por nutrientes e pela insulina, 

tanto em nível transcricional como pós-transcricional (81), via AKT, que 

também modula a SREBP1 em múltiplos níveis (82). Adicionalmente, Li e cols. 

demonstraram que mTORC1, um alvo da AKT que participa da via de mTOR, 

ativa a isoforma SREBP1c e desacopla a lipogênese da gliconeogênese (83, 

84). Também é válido mencionar que a expressão de SREBP1c com 

consequente acúmulo de gordura no fígado pode ser estimulada pelo TNFα 

(85) e, no presente estudo, o tratamento com AlbAGE foi associado a uma 

redução da expressão do Tnf, um achado que pode estar relacionado com a 

redução de gordura observada depois da administração crônica com AGEs. 

Assim, estudos adicionais são necessários para explicar a dissociação 

observada entre a lipogênese e a gliconeogênese, especialmente porque nós 

não detectamos modificações no conteúdo do mRNA do Srbef1 nem na 

expressão da isoforma madura deste fator de transcrição, embora, em nossas 

análises, a isoforma precursora tenha diminuído significantemente após o 

tratamento com AlbAGE. 
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Outro achado inesperado foi a ausência de modificações sugestivas de 

aumento de inflamação e de estresse oxidativo; não apenas nós não 

detectamos modificações na expressão do Ager, como também observamos 

redução na expressão de Nfkb1, Tnf e Il6, bem como da proteína pró-

inflamatória e pró-oxidativa Txnip. Não é possível concluir se a regulação 

negativa observada para o Ddost revela uma depleção desse receptor induzida 

pela administração exógena crônica de AGEs, como observado em outros tipos 

de células (86) ou se isso somente reflete a ausência da necessidade de 

ativação desta via antioxidante.  

A procura por um mecanismo comum que pudesse explicar a 

concomitante melhora da sensibilidade hepática à insulina e do perfil 

inflamatório após exposição crônica aos AGEs nos levou a GSK3β, cuja 

inativação aboli a indução de TNFα dependente de NFkB em hepatócitos (87). 

Dugo e cols. (2007) propuseram que os efeitos anti-inflamatórios da insulina 

pudessem ser explicados, pelo menos em parte, por sua habilidade de inativar 

a GSK3β (88). 

Outra possibilidade interessante é a participação do nuclear factor- 

erythroid 2-related factor (NRF2). Em condições de baixo estresse oxidativo, 

esse fator de transcrição redox-sensível permanece ligado à proteína Kelch-like 

ECH-associated protein (KEAP1), que direciona o NRF2 para a ubiquitinação e 

degradação proteasomal. Em condições oxidativas, KEAP1 não interage 

eficientemente com NRF2, que é poupado da degradação proteasomal e torna-

se capaz de migrar para o núcleo e controlar a expressão de genes 

relacionados com a homeostase redox e, interessantemente, com o 

metabolismo energético (89). Entre os genes negativamente regulados por 
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NRF2 estão as enzimas lipogênicas, acetyl-CoA carboxilase e ácido graxo 

sintase, a enzima gliconeogênica G6PC (90) e a proteína pró-oxidante TXNIP 

(91), que foram reprimidas pelos AGEs neste estudo.  

A ativação de NRF2 por AGEs no fígado é uma hipótese plausível, uma 

vez que a produção de ROS induzida por albumina glicada estimulou a 

transcrição gênica mediada por NRF2 em células endoteliais (92). 

Adicionalmente, já se demonstrou que a ativação do RAGE aumenta a 

expressão de TXNIP em outros tipos célulares (93-95). Assim, a presente 

redução da expressão hepática de Txnip após exposição aos AGEs sugere que 

defesas antioxidantes tenham sido ativadas. 

Outro aspecto que merece atenção é que as duas proteínas que estão 

sendo consideradas para explicar nossos achados, a NRF2 e a GSK3, estão 

intimamente associadas; suas atividades correlacionam-se negativamente em 

diversas condições patológicas (89). Os mecanismos levantados para explicar 

os efeitos hepáticos dos produtos finais de glicação avançada (AGEs) 

administrados por via intraperitoneal estão resumidos na Figura 17.  

Finalmente, acreditamos que os nossos resultados estejam diretamente 

relacionados com a via de administração intraperitoneal, que resulta na 

absorção direta dos AGEs para a circulação portal (96) e, daí, para o fígado. 

Desta forma, o fígado acaba se tornando a primeira linha de defesa contra a 

toxicidade dos AGEs, que desencadeiam respostas adaptativas para 

contrabalançar os seus efeitos potencialmente prejudiciais. 
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Figura 17 - Mecanismos propostos para explicar os efeitos hepáticos dos produtos finais de 

glicação avançada (AGEs) administrados por via intraperitoneal. Acaca (gene que codifica a 

acetil-CoA carboxilase); AKT (proteína cinase B); Fasn (gene que codifica a ácido graxo 

sintase); GS (glicogênio sintase); GSK (glicogênio sintase cinase); Il6 (gene que codifica a 

interleucina 6); IRS1 (substrato 1 do receptor da insulina); KEAP1 (Kelch-like ECH-associated 

protein); NFkB (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1); NRF2 

(nuclear factor- erythroid 2-related factor); PI3K (fosfatidilinositol 3-cinase); RAGE (receptor 

para produtos de glicação avançada); ROS (espécies reativas de oxigênio); SREBP1 (sterol 

regulatory element-binding proteins 1); Tnf (gene que codifica o fator de necrose tumoral); 

Txnip (gene que codifica a proteína de interação com tioredoxina). 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    CONCLUSÕES 
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 O modelo experimental utilizado, de administração crônica 

intraperitoneal de AGEs, não corrobora a participação dos AGEs na DHGNA, 

pois embora induza resistência global à insulina, promove alterações hepáticas 

que sugerem uma melhora da resistência a este hormônio, quais sejam: 

aumento da fosforilação de AKT e GSK3β, diminuição da expressão de genes 

gliconeogênicos, aumento do conteúdo de glicogênio hepático e redução do 

conteúdo de gordura hepática. Esses achados associaram-se com uma 

melhora no perfil inflamatório do fígado. 
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