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RESUMO 

Pereira IVA. Efeito do Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) no metabolismo lipídico na 

esteatohepatite experimental [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. 97 pag. 

 
A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é atualmente 

uma das formas mais comuns de doença hepática, e está diretamente 

relacionada com a obesidade. Estudos indicam uma prevalência por volta de 

30% na população ocidental e 11% na população oriental. A DGHNA possui 

um largo espectro abrangendo desde casos de esteatose simples sem 

inflamação, até casos com esteatohepatite e fibrose, podendo evoluir para 

cirrose e carcinoma hepatocelular. A fisiopatogênese da DHGNA é baseada 

em múltiplos eventos: resistência insulínica, aumento da lipólise periférica, 

aumento da síntese de novo de lipídeos, estresse oxidativo, endotoxemia 

crônica no desencadeamento da inflamação e fibrose entre outros. A etapa 

inicial caracteriza-se pelo acúmulo de ácidos graxos no hepatócito, 

suplantando sua capacidade de metabolização e exportação conseqüente à 

ação lipogênica da insulina, desta forma o metabolismo de ácidos graxos 

está intimamente ligado ao desenvolvimento da DHGNA. O Yo Jyo Hen Shi 

Ko (YHK) é um composto natural usado na medicina japonesa para 

tratamento de doenças hepáticas e apresenta propriedades antioxidantes, 

antiinflamatórias e hipolipemiantes. O presente estudo teve como objetivo 

avaliar o efeito do YHK no metabolismo hepático de lipídeos. Para tanto, 

foram utilizados camundongos obesos (ob/ob) com esteatohepatite não 

alcoólica (ENA) induzida por dieta deficiente em colina e metionina (DCM) e 

foram analisados no tecido hepático, genes relacionados com a síntese de 

novo de lipídeos (SREBP1c, FASn), genes relacionados com a oxidação e 

exportação de lipídeos (CPT1a e SCD-1, MTP), assim como genes 

relacionados com o armazenamento de lipídeos (Perilipina e ADFP). O YHK 

apresentou um efeito citoprotetor hepático com melhora dos parâmetros 

histológicos neste modelo experimental de ENA. Associadamente, houve 



redução na expressão de genes relacionados à síntese de novo como SREBP 

e da FASn, quando se comparou o grupo tratado com DCM+YHK com o 

grupo não tratado DCM.  Em contrapartida, houve aumento na expressão da 

MTP e da SCD-1 ocasionando uma maior exportação de triglicerídeos 

hepáticos nos animais que utilizaram o YHK. Ainda, o YHK modulou as 

proteínas Perilipina e ADFP. Por outro lado, não houve modificação na 

oxidação de lipídeos.. Conclui-se que o YHK pode ser uma droga promissora 

no tratamento da DHGNA, já que age modulando genes envolvidos na 

síntese e exportação de lipídeos hepáticos, reduzindo o acúmulo de gordura 

no hepatócito.  

Palavras chave: Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), 

Esteatohepatite Não Alcoólica (ENA), Camundongos ob/ob, Yo Jyo Hen Shi 

Ko - YHK. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 

Pereira IVA. Evaluation of Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) in hepatic lipid 

metabolism in experimental steatohepatitis [dissertation]. São Paulo: School 

of Medicine, University of São Paulo; 2010. 97 pg. 

 

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is currently one of the most 

common forms of liver disease, related directly to the increase of obesity in 

the world. Previous studies indicate a prevalence of around 30% in the 

western population and 11% in the eastern. This disease covers cases from 

simple steatosis without inflammation to cases of steato hepatitis (NASH) 

and fibrosis and it may lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 

The pathophysiology of NAFLD is based on multiple events: insulin 

resistance, increased peripheral lipolysis, increased de novo lipogenesis, 

oxidative stress, endotoxemia in triggering chronic inflammation and fibrosis 

and others. The initial stage of the disease is characterized by the 

accumulation of fatty acids in hepatocytes caused by the lipogenic action of 

insulin. This condition results in the surpassing of the cells ability to 

metabolize and export. This way, the metabolism of fatty acids is closely 

linked to the development of NAFLD. The Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) is a 

natural compound used in Japanese medicine for the treatment of liver 

disease and it has antioxidant, anti-inflammatory and lipid lowering 

properties. This study aimed to evaluate the effect of YHK in the hepatic 

metabolism of lipids. An experimental model was designed using obese mice 

(ob/ob) affected by NASH induced by a deficient diet in choline and 

methionine (MCD). Then, genes from its hepatic tissue related to de novo 

lipogenesis (SREBP1c, FASN), to lipid oxidation and exportation (CPT1A 

and SCD-1, MTP) as well as genes related to lipid storage (Perilipin and 

ADFP) were analyzed. The YHK presented a cytoprotective effect, improving 

the hepatic histological parameters in this experimental model. Additionally, 

when comparing the group treated with MCD + YHK (diet + YHK) to the 

untreated MCD group (diet) there was a reduction in the expression of genes 



related to de novo synthesis like SREBP1c and FASn. However, an 

increased expression of MTP and SCD-1 were observed leading to a greater 

liver exportation of fatty acids in animals that were treated with YHK. 

Moreover, the YHK modulated the proteins Perilipin and ADFP. On the other 

hand, there was no changing in lipid oxidation. In summary, the YHK can be 

a promising drug for the treatment of NAFLD, as it acts by modulating 

genes involved in the synthesis and exportation of hepatic lipids, reducing the 

accumulation of fat in hepatocytes. 

Keywords: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), Nonalcoholic 

steatohepatitis (NASH), Mice, ob / ob, Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK). 
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1- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

1.1 Contextualização e Fisiopatogênese 

 

A Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) é, atualmente, 

uma das formas mais comuns de doenças hepáticas, relacionada 

primordialmente ao aumento progressivo da obesidade no mundo1. Nos 

Estados Unidos é estimado que de 6 a 17% da população possua DHGNA, 

isto se deve ao alto índice de obesidade e sobrepeso e tem sido considerada 

uma grande epidemia2. Em outros países ocidentais a prevalência de DHGNA 

varia de 17% a 33% na população geral, sendo que em indivíduos obesos 

ela sobe para 75%3. Em países orientais ainda não existem estudos 

conclusivos sobre os dados epidemiológicos da DHGNA, estima-se um valor 

de 11%4. 

 A DHGNA abrange desde casos de esteatose simples sem inflamação, 

até casos com esteatohepatite (ENA) e fibrose, podendo evoluir para cirrose 

e carcinoma hepatocelular5, 6. A ENA propriamente dita é caracterizada por 

esteatose macro/microgoticular, infiltrado inflamatório, balonização 

hepatocelular em zona III, podendo apresentar fibrose, corpúsculos de 

Mallory e cirrose7. 

Embora já se conheça os fatores predisponentes como a síndrome 

cardiometabólica (obesidade, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia, 
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adiposidade visceral e hipertensão arterial), “bypass” jejuno-ileal, desnutrição 

calórico-proteica, nutrição parenteral prolongada ou uso de drogas; sua 

possibilidade de evolução para cronicidade; sua patogênese assim como a 

terapêutica são ainda pouco conhecidas.  

A fisiopatogênese da DHGNA é baseada em múltiplos eventos: 

resistência insulínica8, 9, aumento da lipólise periférica, aumento da síntese 

de novo de lipídeos, estresse oxidativo, endotoxemia crônica no 

desencadeamento da inflamação e fibrose (ENA), 10 entre outros. 

 A etapa inicial caracteriza-se pelo acúmulo de ácidos graxos (AG) no 

hepatócito, suplantando sua capacidade de metabolização e exportação 

conseqüente à ação lipogênica da insulina11, 12. A deposição de triglicérides 

(TG) no interior do hepatócito (esteatose) decorre principalmente da 

disponibilidade (síntese) e mobilização de ácidos graxos livres (AGL), e do 

decréscimo da exportação hepática de TG sob a forma de lipoproteínas de 

densidade muito baixa (VLDL). Os AGL têm dois destinos após entrada nos 

hepatócitos: são oxidados pelas mitocôndrias para gerar energia (ATP) ou 

são convertidos novamente TG, acoplados às VLDL e exportados do fígado 

para o tecido adiposo (Figura 1). 
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Figura 1 - Metabolismo lipídico no fígado, mostrando os mecanismos envolvidos 

no acúmulo de lipídeos na DHGNA. 

 

Provavelmente, na DHGNA exista uma combinação destes fatores 

intensificados por alterações na lipólise pós-prandial relacionada à insulina, a 

qual provoca aumento de AG liberados para o fígado; excesso de 

carboidratos na dieta que resulta em nova síntese de AG hepáticos; falha na 

β-oxidação mitocondrial e depleção de ATP; produção de citocinas 

proinflamátorias e um complexo mecanismo deficiente de transporte de TG 

13, 14. 

O estresse oxidativo, por sua vez, apresenta evidências bem 

fundamentadas que relacionam este, na evolução de esteatose para ENA e 
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fibrose 10, 15. Desta forma, o excessivo aporte de AG ao fígado, conseqüente 

a distúrbios na exportação de TG, pode promover esgotamento da oxidação 

mitocondrial e aumento na produção de Espécies Reativas de Oxigênio 

(EROS), bem como ativação de outras vias de oxidação lipídica (via 

peroxissomal e microssomal) que geram por sua vez mais EROS, 

aumentando o estresse oxidativo hepático. Este aumento pode causar 

peroxidação lipídica, cujos produtos intermediários são importantes agentes 

pró-inflamatórios e parecem ativar as células de estreladas favorecendo à 

fibrogênese16, 17.  

 Devido ao largo espectro da DHGNA não existe um tratamento 

considerado padrão, ele se baseia na severidade da doença, bem como nas 

suas comorbidades. As mudanças de hábitos de vida devem ser indicadas em 

qualquer fase da doença e incluem: dieta para redução de peso, exercícios, 

cessão do uso de álcool, tabaco e, ou também, drogas ilícitas. O transplante 

de fígado é indicado para pacientes que apresentam cirrose descompensada 

e hepatocarcinoma18, 19. 

 Ainda é possível aliar medicamentos como o Orlistat e a cirurgia 

bariátrica para ajudar na redução de peso nos casos que possuem indicação. 

Alguns estudos relatam que uma mudança dos macronutrientes da dieta 

acompanhada de suplementação de antioxidantes (Vitamina E, Betína, S-

adenosilmetionina, Zinco) mesmo com a ausência de redução de peso possa 

modular a DGHNA20. 
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 A sindrome cardiometabólica é a comorbidade com maior relação com 

a DGHNA, uma das suas principais características é a resistência a insulina. 

Devido a isso medicamentos hipoglicemiantes como as tiazolidinedionas 

(TZDs) e metiformina tem sido amplamente estudadas como possíveis 

estratégias terapêuticas21. Estudos demonstraram que a Pioglitazona 

melhora a resistênsia a insulina, os níveis de ALT e a biopsia hepática, 

porém a interrupção do tratamento leva a um aumento de ALT e resistência 

a insulina22, 23. Todavia, o uso indiscriminado de TZDs apresenta um risco de 

potencial hepatoxicidade. Alguns achados relatam disfunção hepática devido 

ao uso de Troglitazona24, 25. A metiformina é utilizada para tratar pacientes 

diabéticos que apresentam sobrepeso e, ou também, obesidade e reverte a 

resistência à insulina, melhorando a esteatose hepática devido á redução da 

enzima Acetil CoA Carboxilase (ACC) e do fator de transcrição Sterol Element 

Binding Protein (SREBP1c) 26. 

 A medicina tradicional chinesa baseia-se no uso de fitoterápicos no 

processo de cura. Alguns compostos foram descritos para o tratamento de 

inúmeras disordens do sistema digestivo. O Honokiol e Magnolol são 

isômeros estruturais derivados da raiz do barbatimão e apresentaram 

resultados no tratamento da esteatohepatite experimental com redução da 

deposição de gordura no hepatócito, devido a inibição da maturação do 

SREBP1c27. Outros como Qushi Huayu Decoction (QHD) e a fórmula YiQi 

Sanju podem melhorar o nível de aminotransferases, e parecem auxiliar na 

redução de peso e diminuir a inflamação na ENA28, 29,30. 
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O composto natural denominado Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) 

(Kyotsujigyo Inc., Japão) é utilizado na medicina chinesa há muitos anos, 

sendo derivado do Henshiko e composto por 4 ingredientes: Panax pseudo 

ginseng, Eucommia ulmoides, Polygonati rhizoma e Licorice root. Seus 

compostos apresentam propriedades farmacêuticas e são utilizados no 

tratamento de várias doenças hepáticas31. O Panax ginseng foi descrito como 

composto hipoglicimiante e antioxidante32, assim como a Eucommia que 

também apresenta efeitos antiinflamatórios33. Já o Polygonati e a Licorice 

são conhecidos antioxidantes34.   

Baseados na fisiopatogênese da DGHNA e nas propriedades 

apresentadas por estes compostos poderiamos considerar esses efeitos 

benéficos em seu tratamento. Chande e colaboradores (2006) realizaram um 

estudo piloto duplo cego randomizado em pacientes com ENA e persistência 

de alto nível de aminotransferase e demonstraram que o YHK levou à 

redução da ALT sugerindo um papel anti-inflamatório deste composto35. Em 

um modelo de ENA induzida por dieta deficiente em colina e metionina 

(DCM) e hiperlipídica (DH) em camundongos ob/ob, o YHK promoveu 

inibição da ENA nas duas dietas, reduziu as aminotransferases e o estresse 

oxidativo hepático verificado pelo malonaldeído (MDA) e glutationa reduzida. 

Observou-se também redução da gordura visceral e do peso desses 

animais36.   
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1.2 Metabolismo de lipídeos no fígado 

 

1.2.1 Síntese de novo de lipídeos 

 

A síntese de novo de AG (DNL) é o mecanismo metabólico de 

conversão do excesso de carboidratos em AG, que são esterificados com 

glicerol-3-fosfato para formar TG (lipogênese). A atividade deste mecanismo 

está relacionada à condição nutricional, uma dieta rica em carboidratos e 

pobre em gordura leva a uma mudança no metabolismo celular de oxidação 

de lipídeos para esterificação de TG14. 

 A glicose da dieta é convertida em acetil-CoA pela L-PK (liver-specific 

piruvate kinase) e em seguida em Malonyl CoA e subsequentemente em AG 

pela atividade da acetil-CoA carboxilase (ACC) e ácido graxo sintetase 

(FASn). Após são elongados e desaturados pelas enzimas Elovl6 e Stearoyl- 

CoA desaturase 1 (SCD-1). A regulação da lipogênese hepática envolve uma 

complexa rede de fatores nucleares que regulam as enzimas envolvidas no 

processo. Em indivíduos sadios a DNL só ocorre no período pós-prandial, 

porém os que apresentam DHGNA ela também está ativada no jejum37.  

 Dentre os fatores nucleares podemos destacar o sterol element 

binding protein (SREBP), o carbohydrate response element-binding protein 

(ChREBP), o peroxisome proliferators-activated receptor-gamma (PPAR-γ), o 

LXR , o Pregnane X Receptor (PXR) e o Fanesoid X Receptor (FXR).  
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O SREBP faz parte da família de fatores de transcrição envolvidos na 

viabilidade celular de colesterol e apresentam três membros descritos: 

SREBP1a, SREBP1b e SREBP1c38, 39. Essas proteínas são sintetizadas em 

forma de precursores no retículo endoplasmático e sofrem posterior clivagem 

para sua ativação40, 41. 

Para que aconteça o aumento da lipogênese o SREBP1c ativa genes 

envolvidos na síntese de AG e TG como os que codificam ACC, FASn, Elovl-6 

e SCD-1. O SREBP1c está elevado em animais obesos, resistentes a insulina 

e hiperinsulinemicos (ob/ob) 42.  

   

1.2.2 Oxidação e exportação de ácidos graxos 

 

A oxidação de AG hepáticos ocorre na mitocôndria, peroxissomos e 

microssomos. Em indivíduos sadios a oxidação mitocondrial é o mecanismo 

dominante de disposição de AG sobre condições fisiológicas normais, vários 

estudos sugerem que na DGHNA a função mitocondrial está diminuída, 

devido a alterações ultra-estruturais43. Essas alterações resultam em uma 

oxidação-fosforilação defeituosa e uma disfunção na cadeia respiratória 

gerando um aumento de EROS. Quando ocorre um desbalanço entre os 

sistemas oxidantes e antioxidantes as EROS podem iniciar mecanismos como 

a peroxidação lipídica que resulta na formação de moléculas de grande 

duração e causar danos em outros locais. Na depleção da oxidação 

mitocondrial mecanismos alternativos de oxidação são ativados como a β-
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oxidação nos peroxissomos e a ω-oxidação microssomal resultando na 

formação adicional de EROS44, 45. A Carnitine palmitoyl transferase 1 (CPT1a) 

é responsável pela primeira etapa da β-oxidação dos AG, está localizada na 

membrana mitocondrial e faz o transporte de AG para o interior da 

organela46.  

A exportação de AG é feita através de VLDL, sua formação é 

dependente apoB e mediada pela microssomal triglyceride protein (MTP). Os 

TG são adicionados à apoB por dois passos. No primeiro uma pequena 

quantidade de TG é transferida para apoB no retículo endoplasmático pela 

MTP. No segundo esta vesícula é secretada e fundida com outras gotículas 

de TG para formar pequenas e grandes partículas de VLDL47. 

 Alguns trabalhos sugerem que a depleção de MTP é suficiente para a 

ocorrência de esteatose. Em humanos, alterações genéticas na apoB ou na 

MTP levam ao acúmulo de gordura hepática, como na abetalipoproteinemia. 

Em Japoneses e ocidentais existe um polimorfismo no promotor da MTP -493 

G/T que leva a um aumento na sucetibilidade a esteatose hepática 48. 

Oliveira e colaboradores (2007) demonstraram que a inibição da ENA 

com o S-nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) está associada à modulação da 

MTP49. Por outro lado, o excesso de AG nos hepatócitos é direcionado para a 

mitocôndria e oxidado aumentando a geração de EROS 50.  

 Estudos recentes demonstraram que a taxa de secreção hepática de 

VLDL nas condições de resistência a insulina está aumentada em termos 

absolutos, contudo é incapaz de lidar com o aumento excessivo de TG 
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intrahepático51. Comparando indivíduos insulino-resistentes sem acúmulo de 

gordura hepática com indivíduos com DGHNA, os segundos apresentam 

menor aumento na secreção de VLDL quando a infiltração de gordura é 

maior do que 10%, sugerindo que estes apresentam capacidade limitada de 

secretar VLDL52. 

  

1.2.3 Armazenamento de lipídeos 

 

Os lipídeos são armazenados como TG em forma de vesículas dentro 

do tecido hepático (“lipid droplets”). Essas vesículas são formadas por uma 

membrana rica em proteínas da chamada família PAT (Perilipina, 

Adipophilin/Adipocyte Differentiation-Related Protein- ADFP, S3-12, OXPAT e 

TIP47). Essas proteínas além de darem estabilidade à gotícula estão 

envolvidas nos mecanismos de acúmulo e degradação de lipídeos53. 

As proteínas das gotículas lipídicas são responsáveis por uma 

mudança nas gotículas durante a biogênese e são dependentes de múltiplos 

fatores, incluindo expressão específica no tecido e estado metabólico (basal 

vs lipogenico vs lipolítico). O seqüestro de lipídeos em gotículas fornece um 

depósito de energia armazenada que pode ser acessado de uma forma 

regulamentada de acordo com a necessidade metabólica. Os lipídeos 

armazenados podem também ser utilizados como substrato para a síntese de 

outras importantes moléculas celulares, tais como fosfolipídeos de membrana 

e eicosanóides54.  
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Os produtos da hidrólise do TG, diacilglicerol (DAG) e AGL, podem 

influenciar a sinalização celular, ora diretamente ora através de um 

metabolismo subsequente, por exemplo, para ACC. Os AGL podem 

influenciar a expressão gênica, atuando como ligantes para receptores 

nucleares, tais como o receptor peroxisome proliferator (PPARs). O excesso 

intracelular de AGL pode prejudicar a integridade da membrana, alterar vias 

de sinalização lipídica, e induzir a apoptose. A esterificação de AG com 

glicerol e embalagem do TG em gotículas revestidas podem assim fornecer 

um meio para que as células possam regular a disponibilidade de substratos 

para a utilização de energia e de lipídeos moléculas de sinalização, bem 

como de metabólitos potencialmente tóxicos. 

A formação e a maturação das gotículas lipídicas e da participação de 

membros da PAT família nestes processos têm sido mais estudados em 

adipócitos cultivados. Em condições de repouso, a maioria das gotículas 

lipídicas é revestida por Perilipina. No entanto, quando as células são 

incubadas com AG de cadeia longa, um novo “pool” de pequenas gotículas 

lipídicas revestido com S3-12 e TIP47, mas não Perilipina, surge na periferia 

da célula. Com o tempo, mais centralizado, com gotas maiores podem 

adquirir adipofilina/ADRP em seus revestimentos, além de TIP47 e S3-12. A 

heterogeneidade do revestimento de gotículas lipídicas durante o 

carregamento dos adipócitos sugere um processo coordenado de maturação 

de gotículas lipídicas e circulação periférica dos locais de síntese para sites 

perinuclear de armazenamento55. 
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Cada membro da família PAT tem uma função específica. A perilipina 

fosforila em resposta a proteína “kinase” A e abre um sítio para que ocorra a 

lipólise pela lipase hormônio sensível. Em animais “knockout” para perilipina 

o revestimento das gotículas é substituído pela ADFP, demonstrando que 

elas possuem funções análogas de forma que recentemente a ADFP foi 

chamada de Perilipina 2 56 57 58. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o efeito do YHK 

no metabolismo de lipídeos hepáticos na DGHNA. Para tanto, foram 

estudados: genes relacionados à síntese de novo de lipídeos 

(SREBP1c, FASn), genes relacionados à oxidação e exportação (CPT1a 

e SCD-1, MTP) além de genes relacionados ao armazenamento 

(Perilipina e ADFP). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Local 

  

Esse estudo foi desenvolvido nos Laboratórios de Investigação Médica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP): 

Laboratório de Gastroenterologia Clínica e Experimental (LIM/07), 

Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM/25), Disciplina de 

Transplante e Cirurgia do Fígado (LIM/37) e Laboratório de Biologia Vascular 

do Instituto do Coração (INCor). As preparações experimentais foram 

realizadas conforme normas publicadas pelo "US National Institute of Health-

Guide for care and use of laboratory animals" (NIH Publication, n° 85-25, 

revisada em 1985). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas da FMUSP, sob protocolo de pesquisa n° 0137/08. 

 

3.2 Animais 

 

Foram utilizados camundongos ob/ob provenientes de uma colônia de 

matrizes da Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME, EUA), com 8 semanas de 

vida. Os animais foram mantidos em microisoladores (Alesco Ind. e Com. 

Ltda, SP, BR), com temperatura controlada 22 ºC e ciclos de 12 horas de luz 
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e 12 horas de noite. Os animais receberam dieta e água ad libitum por um 

período de 4 semanas. 

Após este período, os animais foram sacrificados sob anestesia 

intraperitonial com cloridrato de ketamina (0,1 mg/ Kg) e Xilazina (0,1 mg/ 

Kg) e uma laparotomia foi realizada para retirada do fígado. Amostras de 

tecido hepático foram coletadas para análise histopatológica, reações de 

imunohistoquímica e para análise de expressões gênica e protéica. 

 

3.3 Dietas 

  

A esteatohepatite foi induzida por uma dieta em pó, produzida 

artesanalmente, deficiente em colina e metionina (tabela 1). Os animais 

controles receberam uma dieta padrão Nuvilab CR1 (Nuvital Nutrientes S/A, 

Colombo, PR, BR) (tabela 2). Ambas as dietas possuem quantidades 

semelhantes de carboidratos, minerais, gorduras e fibras. 
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Tabela 1-  Composição da Dieta deficiente em Colina e Metionina 

produzida artesanalmente. 

 

Ingredientes DCM (g/kg) 

Carboidratos 625,0 

Caseína (79% de proteiína) 214,0 

Lipídeos 180,0 

Gordura de coco - 

Óleo 66,0 

Colesterol - 

Fibras 50,0 

Vitaminas 10,0 

Minerais 35,0 

L-Cistina - 

Metionina - 

Bitartarato de colina - 

Tertbutilhidroquinona 0, 014 
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Tabela 2-  Composição da Dieta Padrão- Nuvilab CR1. 

 

Composição Padrão (% / Kg) 

Umidade (máx) 12,5 

Proteína Bruta (min) 22 

Extrato Etéreo (min) 4,5 

Matéria Mineral 

(máx) 
10 

Matéria Fibrosa 

(máx) 
8 

Cálcio (máx) 1,4 

Fósforo (min) 0,8 

 

 

3.4 Delineamento experimental 

  

Os animais, com 8 semanas de vida, foram distribuídos aleatoriamente 

por meio de tabela de classificação seqüencial randomizada em 3 grupos 

com 6 animais cada: 

1- Grupo CTRL (n=6): camundongos obesos ob/ob submetidos à 

dieta padrão NUVILAB CR1 (alimentos completo para camundongo e rato) da 

NUVITAL Indústria Brasileira, por um período de 4 semanas + 0,3 mL de 

solução fisiológica diariamente por meio de gavagem.  
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2- Grupo DCM (n=6): receberam diariamente 0,3 mL de solução 

fisiológica por meio de gavagem e dieta em pó deficiente em colina e 

metionina por um período de 4 semanas.  

3- Grupo DCM tratado com YHK (n=6): submetidos à dieta 

deficiente em colina e metionina por um período de 4 semanas + solução de 

YHK (Kyotsu, Yokyo, Japan) (20mg/kg/dia diluída em 0,3mL H2O) 

administrados diariamente por gavagem. 

 

 

3.5 Expressão Gênica 

 

3.5.1 Extração do RNA Tecidual 

 

O material recebido em nitrogênio líquido foi fragmentado em 

pulverizador de tecidos (Mikro-Dismembrenator II B. Braun. Melsugen, RFA). 

Após a pulverização, foi adicionado 1,0 mL de TRIzol (Invitrogen Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA), e essa mistura foi incubada por 5 min à 

TA. À solução, foram adicionados 200 µL de clorofórmio (Merck), e a mesma 

foi agitada vigorosamente por 15 s, seguido de incubação por 5 min à TA e 

centrifugada durante 15 min, 12.000 rpm, a 4 °C (Eppendorf 5417-R, 

Hamburg, Alemanha). Em seguida, o sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo estéril de 1,5 mL e o RNA foi precipitado com 500 µL de 

isopropanol (Merck). 
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A mistura foi deixada em repouso durante 10 min e centrifugada por 

15 min, 12.000 rpm, 4 °C. O sobrenadante foi removido e o botão de RNA 

lavado com 1,0 mL de etanol (Merck) 70%, centrifugado novamente e 

ressuspenso em um volume apropriado de água estéril [UltraPure™ 

DNase/RNase-Free Distilled Water (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, 

CA, USA)]. 

 

3.5.2 Quantificação e Análise da Integridade do RNA Total 

 

A concentração dos RNAs totais extraídos foi determinada por 

espectrofotometria [NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, 

Wilmington, DE, USA)]. A preparação do RNA foi considerada livre de 

proteínas quando a relação A260/280 encontrava-se entre 1,8 e 2,0 (Tabela 3). 

Para as amostras que não atingiram estes valores, foram realizadas 

purificações utilizando-se o kit RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Alemanha). 

A integridade e a pureza dos RNAs foram analisadas por eletroforese em gel 

de agarose 1%. Somente foram utilizadas as amostras cujas bandas 

correspondentes ao RNA ribossomal (RNAr) 18 e 28 S mostraram-se íntegras 

à analise sob luz ultravioleta (Figura 2). Os RNAs foram mantidos a -80 °C 

até sua utilização. 
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Figura 2: Eletroforese em gel de agarose 2% demonstrando a integridade de 

alguns dos RNAs totais extraídos de amostras de tecido hepático com 

visualização das bandas 28 e 18 S. 
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Tabela 3 - Identificação, concentração, absorbância e relação A260/280 dos 22 

RNAs totais extraídos de amostras do tecido hepático dos animais. 

 

Amostra Conc. (ng/ mL) Absorbância 
Relação 

A260/280 

DCM 1 835,39 4,29 2,00 

DCM 2 554,92 3,61 1,99 

DCM 3 1662,29 6,26 1,84 

DCM 4 1138,06 5,13 1,85 

DCM 5 447,02 5,15 1,90 

DCM 6 1276,43 4,92 1,90 

DCM+ YHK 1 1897,05 4,41 2,00 

DCM+ YHK 2 2059,49 5,71 1,98 

DCM+ YHK 3 1183,63 5,34 1,90 

DCM+ YHK 4 1180,31 3,24 1,97 

DCM+ YHK 5 1711,28 3,49 2,00 

DCM+ YHK 6 1183,63 5,34 1,83 

Controle 1 1953,06 9,00 1,82 

Controle 2 1072,39 7,81 1,82 

Controle 3 1484,32 10,79 1,80 

Controle 4 1440,35 11,82 1,83 

Controle 5 1433,25 4,26 1,83 

Controle 6 1182,42 5,40 1,81 

 

 



25 
 

3.5.3 Reação em Cadeia da Polimerase após Transcrição Reversa 

Quantitativa Relativa (RT-qPCR) 

 

Foi realizada RT-qPCR em amostras de tecido hepático, onde a 

intensidade de expressão foi medida pela quantidade de fluorescência do 

produto amplificado. 

Os oligonucleotídeos para os genes do SREBP1c, MTP, FASn, SCD1, 

CPT1, ADRP e β-actina foram desenhados no programa Primer3 Input 

(http://frodo.wi.mit.edu/). O gene da β-actina foi utilizado como controle 

endógeno. As sequências dos oligonucleotídeos sintetizados para cada um 

dos genes estão apresentadas abaixo: 

 

SREBP1c - NM_011480.3 

Sense: GCG CTA CCG GTC TTC TAT CA 

Antisense: GGA TGT AGT CGA TGG CCT TG 

 

FASn - NM_007988.3  

           Sense: TCC ACC TTT AAG TTG CCC TG 

           Antisense: TCT GCT CTC GTC ATG TCA CC 

 

           SCD-1 - NM_009127 

           Sense:  AAA CAC ACG CCG ACC CTC AC 

           Antisense: CCG CCC TTC TCT TTG ACA GC 
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CPT1a - NM_013495.2 

Sense: TGC CTC TAT GTG GTG TCC AA  

Antisense: TCA AAC AGT TCC ACC TGC TG 

 

MTP - NM_008642 

Sense: CCT CTT GGC AGT GCT TTT TC 

Antisense: ATT TTG TAG CCC ACG CTG TC 

 

ADFP - NM_007408.3 

Sense: GGG CAG TCA AGC GAT ATT TT 

Antisense: AGG TTG GCC ACT CTC ATC AC 

 

 β -actina - NM_007393 

Sense: TGT TAC CAA CTG GGA CGA CA 

Antisense: GGG GTG TTG AAG GTC TCA AA 

 

As reações de RT-qPCR foram realizadas no equipamento Rotor-Gene 

RG-3000 (Corbett Research, Sidney, Austrália), utilizando-se o conjunto de 

reagentes SuperScript™ III Platinum® One-Step Quantitative RT-PCR System 

(Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, EUA), conforme recomendação do 

fabricante.  

A intensidade de expressão de cada gene foi obtida pelo valor de 

threshold cycle (CT) ou limiar do ciclo, no qual o aumento no sinal associado 
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à fase exponencial de amplificação do fragmento começa a ser detectada. A 

reação para cada gene analisado foi cuidadosamente padronizada com a 

finalidade de evitar qualquer amplificação inespecífica. A temperatura de 

annealing para a amplificação dos genes SREBP1c, CPT1a e MTP foi de 57°C, 

a do SCD-1 59°C, do FASn 53,5°C; enquanto a do ADFP foi de 59,5 °C . 

Todas as reações de RT-q PCR foram realizadas em duplicata para cada 

amostra de tecido hepático, tanto para o gene alvo quanto para o controle β-

actina. 

 

3.5.3.1. Curva de eficiência de amplificação dos genes-alvo e do 

controle Interno 

 

Para avaliar a eficiência de amplificação de cada gene alvo e controle 

interno, foram construídas curvas a partir de uma amostra referência de 

RNAm com diluições seriadas (seis concentrações de RNA em duplicata: 500, 

100, 20, 4, 0,8 e 0,16 ng/ µL).  

A eficiência de amplificação foi calculada pela subtração entre os 

valores do CT dos genes alvos e do gene β-actina, e esse resultado foi 

plotado em um gráfico contra o logaritmo da quantidade da RNAm 

inicialmente colocada. Se a inclinação da reta, ou slope = y, é menor que 0,1 

(positivo ou negativo), a eficiência de amplificação entre os genes é 

considerada similar.  
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As figuras de 3, 4, 5 6 7 e 8 demonstram as curvas de eficiência para 

os genes SREBP1c, MTP, FASn, SCD1, CPT1, ADRP e β-actina.  Pode-se 

observar que as eficiências de amplificação dos genes alvo foram 

semelhantes à da β-actina.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Eficiência de amplificação dos genes MTP e β-actina 
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Figura 4: Eficiência de amplificação dos genes SREBP1c e β-actina 

 

 

 

 

Figura 5: Eficiência de amplificação dos genes ADFP e β-actina 
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Figura 6: Eficiência de amplificação dos genes CPT1a e β-actina 

 

 

 

 

 

Figura 7: Eficiência de amplificação dos genes SCD-1 e β-actina 
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Figura 8: Eficiência de amplificação dos genes FASn e β-actina 

 

A Figura 9 demonstra a curva de dissociação para os genes. A 

presença de apenas um pico demonstra a especificidade da 

reação.

 

Figura 9:  Curva de dissociação dos genes SREBP1c, MTP, FASn, SCD1, 

CPT1, ADRP e β-actina.  
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3.5.3.2 Método de Análise da expressão Gênica 

 

Para análise da expressão gênica foi utilizado o modelo matemático 

descrito por Pfaffl (2001). Este modelo utiliza os valores de eficiência obtidos 

nas curvas de expressão gênica e a taxa de expressão relativa (R) é baseada 

na seguinte equação: 

 
(Ealvo)∆CP

alvo(referência-amostra) 
R= ____________________________________________ 

        (Eβ-actina)∆CP
β-actina (referência-amostra) 

 
 

O valor do ponto de cruzamento (CP – cross point) representa a 

fluorescência do limiar da amostra na fase exponencial de amplificação, 

assim como o CT. Nessa análise também é considerado um RNA referência 

(RNAm de fígado de um animal ob/ob submetido a dieta padrão). Sendo que, 

a razão (R) descreve a expressão relativa entre o gene alvo e o gene 

controle (β-actina). A eficiência de amplificação (E) da reação, tanto do gene 

alvo como da β-actina é dada pela curva com diluições seriadas, conforme 

descrito anteriormente. O ∆CP do gene alvo, é a diferença entre o valor de 

CP do RNA referência e o CP da amostra, e o ∆CP da β-actina é a diferença 

do CP referência e o CP amostra. Em seguida, é calculada a razão entre o 

∆CP gene alvo e ∆CP da β-actina. 
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3.6 Expressão protéica – Western Blot 

 

Foi utilizado um homogenato total de fígado, os mesmos foram 

submetidos a extração de proteínas com tampão de lise contendo 20mM 

HEPES, 150mM NaCl, 10% Glicerol, 1% Triton, 1mM EGTA, 1.5 mM MgCl2, 

1µg/ml aprotinina, 1µg/ml leupeptina e 1mM PMSF; 50 µg dos extratos 

foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida 10% a uma 

corrente de 25mA a 250 volts.  

A transferência das proteínas para a membrana de nitrocelulose foi 

obtida pelo sistema de transferência semi-seco por uma hora, a uma 

corrente de 200mA a 250 volts. A eficiência da transferência foi analisada 

pela detecção de proteínas na membrana com o reagente Ponceau. A 

membrana foi submetida a bloqueio com TBS contendo 0,1% de Tween 20 

(TBS-T) e 5% de leite desnatado, por 3 horas. Após lavagem com TBS-T, a 

membrana foi incubada com anticorpo anti-MTP (Bristol-Meyers ), anticorpo 

anti-SREBP1c - H160(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz,CA) Plin (Abcam, 

Cambridge, Inglaterra) ou ainda anticorpo anti β-Actina (Sigma) por 

aproximadamente 16 horas a 4°C. Decorrido esse período, a membrana foi 

incubada com anticorpo secundário anti rabbit-HRP (Calbiochem) por uma 

hora e submetida à reação quimioluminescente com ECL (Calbiochem) e 

expostos a filmes autoradiográficos. 

A densitometria das bandas foi obtida pelo software Scion Image. 
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3.7 Análise Histopatológica 

 

Fragmentos de tecido hepático foram fixados em formol salino a 4% e 

submetidos a colorações hematoxilina-eosina (HE). A avaliação 

histopatológica baseou-se na classificação padronizada por meio da revisão 

pelo Pathology Committee of the NASH Clinical Research Network, que 

designou e validou as características histológicas e um sistema de escore de 

atividade para DGNHA para estudos clínicos. As variáveis histopatológicas 

para atividade foram graduadas de acordo com o escore da atividade da 

DGHNA – “NAFLD Activity Score (NAS)”: recentemente definida pelo 

Pathology Committee of the “NASH Clinical Research Network”, que inclui 

apenas características da lesão ativa e que reverte em curto espaço de 

tempo. O escore é definido pela soma dos graus de esteatose (0 a 3), 

inflamação lobular (0 a 3), e balonização (0 a 2). Os valores variam de 0 a 8. 

Os valores NAS ≥5 correlacionam-se com o diagnóstico de NASH e o escore 

menor 3 não é considerado ENA, e os valores de 3 e 4 podendo ser variáveis 

alocadas nas categorias de presença ou prováveis ENA. A fibrose não está 

inclusa no escore. A separação da fibrose das outras variáveis histológicas 

facilita a compreensão quanto ao estadiamento (grau de fibrose) e o que 

indica a atividade necro-inflamatória (escore) na esteatohepatite não 

alcoólica. Além disso, este modelo não apresenta fibrose, sendo o escore 

bastante adequado para comparação entre os grupos. 
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3.8 Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos aos testes de Levene e Shapiro-Wilk, com 

o objetivo de avaliar a variância e a normalidade. Para os que apresentaram 

uma distribuição normal, utilizou-se a análise de variância com teste de 

Tukey. Os dados não normais foram avaliados por Kruskal- Wallis. Foi 

adotado um nível de significância de 5%. Todos os testes foram realizados 

no software SigmaPlot 11.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Animais 

 

Os pesos iniciais e finais dos animais estão apresentados na (Tabela 

4), ao final do experimento observou-se uma manutenção do peso nos 

animais que receberam dieta DCM + YHK. 

 

Tabela 4 - Peso inicial e final dos animais controle (CTRL), submetidos à 

dieta deficiente em colina e metionina (DCM) e submetidos à 

DCM + solução de YHK (DCM+YHK). 

 

  Peso dos animais (g) 

  Inicial Final 

CTRL 45 ± 3,4 57, ± 4 

DCM 42,3 ± 3,4 51,7 ± 8,5 

DCM+YHK 51 ± 3,4 51 ± 3,1 

 

4.2 Análise Histopatológica 

 

A figura 10 mostra fotografias de tecido hepático de camundongos 

ob/ob em coloração de Hematoxilina-Eosina (HE). No grupo DCM, 
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observou-se esteatose macrovacuolar e microvacuolar moderada, difusa 

em todo o lóbulo hepático, balonização hepatocelular e infiltração 

inflamatória difusa (Figura 10- B, E). No grupo DCM+YHK e CTRL 

observaram-se apenas esteatose microvacuolar e diminuta inflamação 

(Figura 10-A, C, D,F). 

40µm

40µm

40µm 100µm

100µm

100µm

A

B

C

D

E

F

 

Figura 10 - Corte histológico de tecido hepático de camundongos ob/ob. 

Coloração Hematoxilina Eosina (HE). A e D - Grupo controle 

(aumento 40 X; 100x); B e E - Grupo DCM (aumento 40 X; 100x); C 

e F- Grupo DCM + YHK (aumento 40 X; 100x) 
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4.3 SREBP1c 

 

Os dados obtidos na análise das médias da expressão do RNAm do 

gene SREBP1c estão apresentados na figura 11 e revelaram-se 

estatisticamente diferentes. Houve uma diminuição na expressão do gene 

quando se comparou CTRL vs grupo DCM (p< 0,001), e nas comparações 

dos grupos DCM e DCM+YHK (p< 0,001) e CTRL e DCM + YHK (p< 0,001).   
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a vs b (p< 0,001) 
a vs c (p< 0,001) 
b vs c (p< 0,001) 

 
Figura 11 - Representação gráfica das médias de expressão do RNAm do gene 

SREBP1c no tecido hepático de camundongos ob/ob  do grupo 

controle (CTRL), grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e 

metionina (DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução 

de YHK (DCM+YHK). 

CTRL
DCM
DCM+YHK

a 

b 

c 



40 
 

 

A expressão da proteína SREBP1c está representada na figura 18 e 

apresentou-se diminuída no grupo DCM+YHK quando comparado aos grupos 

CTRL e DCM (p< 0,05). Quando se comparou o grupo CTRL com DCM a 

expressão mostrou-se aumentada (p< 0,05). A figura 17 apresenta as 

bandas reveladas por raio X. 
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a vs b (p< 0,05) 
a vs c (p< 0,05) 
b vs c (p< 0,05) 

 
Figura 12 - Representação gráfica das médias da expressão protéica do SREBP1c 

no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo controle (CTRL), 

do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina (DCM) 

e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução de YHK (DCM+YHK). 
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SREBP1c – maduro 
68KDa

β-actina
42Da

Grupo CTRL Grupo DCM            Grupo YHK

SREBP1c – maduro 
68KDa

β-actina
42KDa

              

 

CTRL

DCM

YHK
    

Figura 13 - Expressão da proteína do SREBP1c pelo método de Western Blot no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo 

controle (CTRL), do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina (DCM) e do grupo que recebeu a dieta a 

DCM + solução de YHK (DCM+YHK). Imagem da revelação do raio X. 
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4.4 FASn 

 

As médias da expressão do gene FASn apresentaram diferenças 

estatísticas quando se comparou o grupo DCM com DCM + YHK (p<0,05). 

Os resultados estão representados na figura 15. 
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b vs c (p< 0,05) 
 
 

Figura 14 - Representação gráfica das médias de expressão do RNAm do gene 

FASn no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo controle 

(CTRL), grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina 

(DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução de YHK 

(DCM+YHK). 
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4.5 SCD-1 

 

A expressão do gene SCD-1 apresentou diferenças estatísticas em 

suas médias quando se comparou o grupo DCM + YHK vs DCM e com o DCM 

vs grupo CTRL e (p< 0,05). Os resultados estão representados na figura 16. 
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Figura 15 - Representação gráfica das médias de expressão do RNAm do gene 

SCD-1 no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo controle 

(CTRL), grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina 

(DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução de YHK 

(DCM+YHK). 
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4.6 MTP 

 

A figura 16 mostra as medianas da expressão do RNAm do gene MTP. 

Não houve diferença estatística entre os grupos. 
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Figura 16- Representação gráfica das medianas da expressão do RNAm do gene 

MTP no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo controle 

(CTRL), do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina 

(DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução de YHK 

(DCM+YHK). As medianas estão representadas pelas linhas contínuas 

e as médias pela linha tracejada. 
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A expressão da proteína MTP apresentou-se diminuída no grupo DCM 

quando comparado aos grupos DCM+YHK e CTRL (p< 0,05) e está 

representada na figura 14. A figura 17 apresenta as bandas reveladas por 

raio X. 
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a vs b (p< 0,05) 

 b vs c (p< 0,005) 
 

Figura 17 – Representação gráfica da expressão protéica da MTP no tecido 

hepático de camundongos ob/ob do grupo controle (CTRL), do grupo 

que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina (DCM) e do 

grupo que recebeu a dieta a DCM + solução de YHK (DCM+YHK). As 

medianas estão representadas pelas linhas contínuas e as médias 

pela linha tracejada. 
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MTP
96KDa

β-actina
42KDa

Grupo CTRL Grupo DCM     Grupo YHK

MTP
97KDa

β-actina
42KDa

 

 

Figura 18 -  Expressão da proteína do MTP pelo método de Western Blot no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo controle 

(CTRL), do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina (DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + 

solução de YHK (DCM+YHK). Imagem da revelação do raio X.



47 
 

 

4.7 CPT1a 

As medianas da expressão do gene CPT1a apresentaram diferenças 

estatísticas quando se comparou o grupo DCM + YHK e DCM com o CTRL 

(p<0,05). E estão representadas na figura 20. 
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a vs b (p< 0,05) 
a vs c (p< 0,05) 

 

Figura 19 - Representação gráfica das medianas da expressão do RNAm do gene 

CPT1a no tecido hepático de camundongos ob/ob  do grupo controle 

(CTRL), do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e 

metionina (DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução 

de YHK (DCM+YHK). As medianas estão representadas pelas linhas 

contínuas e as médias pela linha tracejada. 
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4.8 ADFP 

A expressão do Gene ADFP apresentou-se diminuída no grupo DCM 

quando comparada ao CTRL e DCM+YHK (p<0,05). 
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Figura 20 - Representação gráfica das medianas da expressão do RNAm do gene 

ADFP no tecido hepático de camundongos ob/ob  do grupo controle 

(CTRL), do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina 

(DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + solução de YHK 

(DCM+YHK). As medianas estão representadas pelas linhas contínuas 

e as médias pela linha tracejada. 
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4.9 Perilipina 

 A expressão de Plin mostrou-se aumentada no grupo DCM quando comparado ao DCM + YHK e CTRL. 

Grupo CTRL Grupo DCM Grupo YHK

Plin
43KDa

β-actina
42KDa

 

CTRL

DCM

YHK
 

Figura 21 - Expressão da proteína Perilipina pelo método de Western Blot no tecido hepático de camundongos ob/ob do grupo controle 

(CTRL), do grupo que recebeu a dieta deficiente em colina e metionina (DCM) e do grupo que recebeu a dieta a DCM + 

solução de YHK (DCM+YHK). Imagem da revelação do raio X.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 

 

Embora os fatores predisponentes já estejam bem estabelecidos, a 

fisiopatogênese e a terapêutica da DGHNA ainda são pouco conhecidas.  

Acredita-se que a esteatose origina-se de um excesso de AG e, ou também, 

glicose, lipotoxicidade e resistênsia à insulina. A expressão de genes 

envolvidos no metabolismo de AG está aumentada em pacientes com DHGNA 

quando comparados com controle, sendo mais significante em pacientes com 

simples esteatose59. Trabalhos prévios de nosso grupo reportaram uma ação 

protetora do YHK, tendo isto em vista, o presente estudo procurou avaliar a 

ação deste composto na síntese, exportação e armazenamento de lipídeos 

no fígado. 

  O YHK foi descrito, inicialmente, como antioxidante e anti-fibrogênico. 

Este efeito foi observado em um modelo experimental de 

hepatocarcinogenese por Marotta e colaboradores (2006), no qual, o YHK 

reduziu a incidência e o volume dos carcinomas60; bem como, protegeu o 

dano no hepatócito em um modelo de isquemia e reperfusão61.  

 Trabalhos experimentais realizados anteriormente por nosso grupo 

relataram a inibição do desenvolvimento da ENA, redução dos marcadores de 

estresse oxidativo, menor escore de inflamação, melhora nas concentrações 

de aminotransferases, diminuição da gordura visceral. Mais recentemente, 

identificou-se um aumento da expressão do gene MTP e PPARα bem como 

uma redução na expressão do PPAR-γ no mesmo modelo animal34, 62. Em 
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humanos o YHK administrado por 3 meses reduziu o nível das 

aminotransferases e não apresentou efeitos adversos35.  

 Embora não exista um modelo experimental que reproduza 

perfeitamente a DGHNA em humanos, determinados modelos com 

modificações genéticas, tais quais os animais “knockout” para enzimas chave 

na síntese de AG/Desaturação/Elongação/Estereficação como ACC, SCD-1, 

Elovl6, GPAT e DGAT, são utilizados para mimetizar alguns dos defeitos 

metabólicos relacionados com a DGHNA12.  Os animais ob/ob apresentam 

uma mutação espontânea no gene codificador da leptina e desenvolvem 

naturalmente esteatose, obesidade e resistência insulínica, muito embora, 

não desenvolvam uma séria lesão hepática devido à importância da leptina 

no desencadeamento da endotoxemia e fibrogênese63. A associação de um 

segundo fator como dieta hiperlipídica ou deficiente em colina e metionina 

nestes camundongos ob/ob, reproduz a ENA com biopsia semelhante à 

forma humana.    

A dieta deficiente em colina-metionina (DCM) é um modelo bem 

descrito na indução de ENA. Produz esteatose em função da diminuição na 

exportação de VLDL, pois a colina e a metionina são precursores da 

fosfatidilcolina o fosfolipídio que reveste as VLDL. Esta dieta aumenta os 

níveis de aminotransferases, gera inflamação focal, necrose hepática e 

fibrose sem apresentar resistência à insulina64. Animais submetidos à DCM 

geralmente apresentam redução de peso e gordura visceral, embora em 

animais db/db, que já possuem resistência insulínica, foram reportados 
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manutenção da gordura visceral, maior lesão tecidual e um perfil pró-

inflamatório43.  

No presente estudo, como descrito anteriormente, observamos que a 

dieta DCM não reduziu o peso dos animais, e ainda que o peso inicial dos 

grupos seja diferente, não houve aumento de peso no grupo que recebeu 

YHK. Associadamente, o YHK reduziu os parâmetros histológicos de 

esteatose macrovesicular, balonização e inflamação, apresentando uma 

histologia próxima ao animal controle corroborando com os dados de nossos 

trabalhos anteriores34.  

A regulação da lipogênese hepática envolve uma complexa rede de 

fatores nucleares que modulam as enzimas envolvidas no processo. O 

SREBP1c é um fator nuclear responsável pela ativação de genes relacionados 

à lipogênese, sua expressão é dependente da ação da insulina e está 

aumentada no período pós-prandial e diminuída em condições de jejum65. 

Camundongos ob/ob apresentam uma alta expressão do SREBP1c, mesmo 

na presença de uma severa resistência insulínica. Esta resistência ocorre 

devido a uma diminuição na expressão do IRS-2, porém o mecanismo pelo 

qual a insulina regula o SREBP1c é dependente de IRS-1 que não está 

alterado nestes animais. A inativação do SREBP1c leva a uma redução 

significativa na expressão hepática dependente de insulina de vários genes 

lipogênicos, impedindo a esteatose em animais ob/ob66. Ainda o SREBP1c 

também contribiu para a regulação da absorção e sintese de glicose pela 

indução da glucoquinase.  
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Neste estudo, verificou-se pela primeira vez que o YHK reduziu 

significativamente a expressão gênica e protéica do SREBP1c no tecido 

hepático. Estes dados, somados aos achados anteriores que reportaram uma 

diminuição na expressão de PPARγ62, fator regulado pelo SREBP1c, sugerem 

que o mecanismo de ação do YHK esteja centrado na diminuída expressão 

do SREBP1c e seus consequentes efeitos. Ahmed e colaboradores sugeriram 

que a manipulação farmacológica dos SREBPs pode ser benéfica no 

tratamento da DHGNA, no entanto, existe um problema em seu potencial 

terapêutico porque a regulação do SREBP1c tem tanto um efeito lipogênico 

como hipoglicemiante, o que pode ser útil apenas para portadores de 

diabetes tipo 267.  

A FASn cataliza o último passo da DNL, o que é determinante na 

capacidade do fígado em metabolizar AG, e é regulada pelo SREBP1c. 

Animais “Knockout” para FASn apresentam um fenótipo similar ao controle 

quando recebem dieta padrão, contudo quando alimentados com uma dieta 

rica em carboidratos e pobre em gorduras, desenvolvem esteatose. Foi 

proposto que a esteatose desenvolvida pelos animais “Knockout” para FASn  

se deve em parte, pela diminuição da β-oxidação, já que produtos da FASn 

regulam a expressão de receptores nucleares entre eles o PPARα que  é 

responsável por alterações na β-oxidação. Os níveis de RNA de FASn 

acompanharam a redução do SREBP1c no grupo tratado, demonstrando um 

efeito anti-esteatótico resultado da diminuição da DNL59 69. 
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Outra enzima importante no metabolismo lipídico, modulada pelo 

SREBP, é a SCD-1 que regula a partição de AG saturados (AGS), que são 

citotóxicos, em AG monosaturados (AGM).  A expressão da SCD-1 está 

diminuída em animais que receberam DCM, o que não acompanha a 

expressão proteíca do SREBP1c, sugerindo que outros mecanismos também 

estão envolvidos em sua regulação68. Foi demonstrada neste estudo a 

diminuição da expressão da SCD-1 na dieta DCM e um aumento quando os 

animais receberam YHK. 

Animais “knockout” para SCD-1 submetidos à DCM apresentam menor 

indice de desaturação, aumento da apoptose e lesão celular quando 

comparado ao animal selvagem69. O YHK provavelmente produziu uma 

adaptação no metabolismo de AGL que leva ao aumento de AGM protegendo 

o fígado da lesão hepática causada por AGS. 

No fígado a supressão de SCD-1 é provavelmente um mecanismo 

compensatório, destinado a reduzir a síntese de lipídios e aumentar a 

oxidação lipídica em condições em que a exportação de triglicérides é inativa. 

Em virtude de a fórmula DCM ser rica em sacarose, a DNL continua o que 

agrava os lipídios hepáticos inicialmente consequente ao bloqueio da 

secreção de VLDL. A metabolização hepática de ácidos graxos pela da ß-

oxidação está aumentada em animais alimentados com DCM, que por sua 

vez aumenta o gasto energético e promove o desacoplamento mitocondrial. 

Dentro deste contexto, observou-se neste estudo um aumento na 

expressão do gene da CPT1, enzima chave na β-oxidação mitocondrial, no 
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modelo animal de ENA induzido por dieta DCM. Serviddio e colaboradores 

(2008) sugerem um enfraquecimento da β-oxidação baseado no aumento da 

expressão gênica da CPT1 e na diminuição da expressão protéica, bem 

como, da atividade enzimática. Ratificando estes dados experimentais, foi 

observado em pacientes com ENA que inicialmente ocorre um aumento na β-

oxidação mitocondrial e remoção hepática de AG devido ao grande aporte de 

AGL, e que posteriormente, há uma disfunção mitocondrial com redução da 

β-oxidação70 71. A deficiência mitocondrial é proposta como um mecanismo 

comum no desenvolvimento de ENA; o aumento da atividade da CPT1 e 

consequente aumento do transporte de AG de cadeia longa à  β-oxidação 

também deve ser considerado. O YHK não provocou mudanças na expressão 

da CPT1, porém a análise da atividade enzimática seria importante para 

maiores conclusões. 

Como dito anteriormente o mecanismo pelo qual a dieta DCM induz 

ENA é baseado principalmente na diminuição da secreção de VLDL. A MTP é 

uma chaperona que participa da excreção de lipídeos na forma de VLDL, sua 

deficiência leva ao desenvolvimento da esteatose. Björkegren e 

colaboradores (2001) a fim de determinar a injúria hepática causada pela 

supressão de MTP demonstraram que o acúmulo de lipídeos hepáticos deve-

se a uma redução da expressão de SCD-1 72. Embora neste estudo a 

expressão do RNAm da MTP não se apresentou modificada, a expressão 

protéica da MTP no grupo YHK estava aumentada, sugerindo que o YHK 

promova algum mecanismo na transcrição da MTP podendo acarretar uma 
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maior exportação de lipídeos via VLDL. Esta dissociação entre expressão 

gênica e proteica pode ser explicada pelo fato da expressão gênica da MTP 

nem sempre refletir as alterações na atividade enzimática73. 

Semelhantemente aos resultados de Björkegren e colaboradores (2001) a 

indução de ENA em ratos ob/ob por DCM parece ser devido a uma 

diminuição da expressão de SCD-1 e consequente injúria celular, redução da 

exportação via MTP, disfunção mitocondrial e alta taxa de sintese lipidica70. 

 O armazenamento de TG intrahepático é feito em micro e 

macrovesículas, recentemente descritas como organelas celulares dinâmicas 

devido às proteínas responsáveis pela sua estrutura53. As proteínas PAT são 

responsáveis pela estabilização e controle da lipólise. A distribuição dessas 

proteínas é dependente do tamanho da vesícula e zona hepática onde se 

encontra. Inicialmente, a perilipina foi reportada como sendo exclusiva de 

células esteroidogênicas e hepatócitos e a TIP47 e adipofilina de serem co-

expressas em praticamente todos os tipos celulares54 55. Recentemente, foi 

descrito a expressão de novo de perilipina em fígados esteatóticos. Esta 

estaria relacionada com o grau de esteatose encontrada56.  

Neste estudo observou-se uma diminuição na expressão gênica da 

ADFP no grupo DCM, do mesmo modo que exibiu um aumento na expressão 

protéica da Plin. O YHK provocou um aumento na expressão de ADFP e 

diminuição da Plin. Estes resultados estão de acordo com a histologia, que 

mostra uma diferente configuração das vesículas de gordura, bem como a 

diminuição no grau de esteatose. 
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 As limitações deste trabalho devem-se ao modelo experimental partir 

de um animal geneticamente modificado de forma que já apresenta um 

fenótipo diferente do normal, podendo superestimar ou subestimar o efeito 

do composto natural; bem como a necessidade de verificar a atividade 

enzimática e expressão protéica de todas as enzimas aqui estudadas para 

uma maior fidelidade dos resultados. 

 Em resumo, o YHK promoveu a redução da ENA modulando a 

exportação e a síntese de novo de lipídios, através de uma melhoria nos 

níveis da expressão da MTP e SCD-1 e uma redução do SREBP1c e da FASn; 

além de modular a expressão de proteínas PAT nas vesículas lipídicas (Figura 

22). 

 
 
Figura 22 – Possível mecanismo de ação do YHK na redução da ENA. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSÕES 
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1. O YHK diminuiu a expressão do SREBP1c e da FASn, modulando a 

lipogênese hepática. 

 

2. O YHK aumentou os níveis da proteína MTP e a expressão da SCD-1 

melhorando a exportação de lipídeos e oxidação mitocondrial. 

 
 

3. O YHK modulou as proteínas PAT diminuindo a expressão de Plin e 

aumentando a ADFP. 

 

4. O YHK reduziu a lesão hepática da esteatohepatite experimental 

induzida por dieta deficiente em colina e metionina em camundongos 

obesos. 
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