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RESUMO 

 

FERNANDES, G.W. Papel dos receptores adrenérgicos β1 no desenvolvimento da doença 

hepática gordurosa não alcoólica . 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Medicina 

Translacional, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

A obesidade é uma epidemia mundial e está associada com a síndrome metabólica (SM), um 

conjunto de anormalidades que incluem resistência à insulina, obesidade abdominal, diabetes 

mellitus, dislipidemia e doença hepática gordurosa não-alcoólica (DHGNA). Atualmente a 

DHGNA é conhecida como a manifestação da SM no fígado e inclui um espectro de patologias 

hepáticas, variando de esteatose hepática até esteato-hepatite não alcoólica (EHNA). Animais 

com nocaute para as três isoformas de receptor adrenérgico β (TKO) são obesos e sensíveis ao 

frio, demonstrando que estes receptores estão envolvidos na regulação do metabolismo 

energético e, consequentemente, na manutenção do peso corporal. No entanto, as funções 

específicas de cada uma das isoformas dos receptores adrenérgicos β no metabolismo lipídico e o 

desenvolvimento da obesidade ainda não foram totalmente elucidadas. Assim, o objetivo deste 

estudo foi determinar o papel de receptor adrenérgico β1 no desenvolvimento da obesidade e da 

DHGNA. Camundongos que apresentam nocaute para o receptor adrenérgico β1 e os seus 

respectivos controles foram tratados com dieta rica em gordura (40%) por ~ 45 dias. O peso 

corporal e consumo de ração foram registrados diariamente. Durante o tratamento os testes de 

tolerância à insulina e glicose foram realizados e ao final do tratamento os níveis de triglicérides 

e colesterol plasmáticos foram medidos. Amostras de tecido adiposo branco e fígado foram 

removidas e imediatamente congeladas (-70°C) para análise da expressão de vários genes e 

proteínas relacionados com o metabolismo lipídico através dos métodos de PCR em tempo real e 

Western Blotting. Outras amostras foram fixadas em formol (10%) para posterior análise 

histológica.  Nossos resultados mostraram que a inativação do gene do receptor adrenérgicos 1 

leva ao desenvolvimento da obesidade após o tratamento com dieta com alto teor de gordura, 

bem como a intolerância à glicose, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Além disso, esses 

animais apresentaram o fígado com esteatose severa e fibrose, caracterizando a EHNA. Os 

mecanismos envolvidos no desenvolvimento da ENHA nesses animais envolvem aumento na 

síntese de triglicérides e redução na síntese e exportação de VLDL pelo fígado, com consequente 

acúmulo de lipídios neste tecido. Além disso, a via de síntese e captura de colesterol e a via de 

exportação de colesterol encontram-se estimuladas nos camundongos KOβ1 tratados com dieta 

hipercalórica. A via de regulação da sinalização da insulina também parece estar prejudicada nos 

animais KOβ1  mesmo na ausência da obesidade, sugerindo papel importante do Sistema 

Nervoso Simpático no metabolismo de glicose. Tomados em conjunto, os dados obtidos no 

presente estudo mostram que o receptor adrenérgico β1 apresenta papel fundamental na regulação 

do gasto energético e no peso corporal. Além disso, o receptor adrenérgico 1 pode estar 
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relacionado com o desenvolvimento de DHGNA e com a homeostase glicêmica e lipídica, 

através da regulação da via de sinalização de insulina 

Palavra-chave: receptor adrenérgico β1, obesidade, metabolismo lipídico, esteatose. 
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ABSTRACT 

 

FERNANDES, G.W. Role of adrenergic receptor β1 in the development of non alcoholic 

disease. 2013. Master’s Thesis in Science - Medicina Translacional, Universidade Federal de 

São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Obesity is a worldwide epidemic and is associated with metabolic syndrome (MS), a set of 

abnormalities including insulin resistance, abdominal obesity, diabetes mellitus, dyslipidemia, 

and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Currently, NAFLD is known as the 

manifestation of MS in the liver and includes a spectrum of liver patologies, ranging from 

hepatic steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Knockout animals for all three 

isoforms of β adrenergic receptor (TKO) are obese and cold-sensitive, demonstrating that these 

receptors are involved in regulation of energy metabolism and, consequently, the maintenance of 

body weight. However, the specific functions of each isoforms of β-adrenergic receptors in lipid 

metabolism and the development of obesity has not yet been fully elucidated. The objective of 

this study was to determine the role of β1 adrenergic receptor in the development of obesity and 

NAFLD. Mice that exhibit knockout for the β1 adrenergic receptor and their respective controls 

were treated with high-fat diet (40%) for ~ 45 days. Body weight and feed intake were recorded 

daily. During treatment, insulin and glucose tolerance tests were performed and at the end of 

treatment the levels of plasma triglycerides and cholesterol were measured. Samples of white 

adipose tissue and liver were removed and immediately frozen (-70 ° C) for analysis of the 

expression of several genes and proteins related to lipid metabolism through the methods of real-

time PCR and Western Blotting. Other samples were fixed in formol (10%) for subsequent 

histological analysis. Our results show that the inactivation of 1 adrenergic receptor gene leads 

to the development of obesity when placed with high fat diet as well as impaired glucose 

tolerance, hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia. Futhermore, these animals showed 

severe liver steatosis and fibrosis, featuring NASH. The mechanisms involved in the 

development of NASH in these animals involve increased synthesis of triglycerides and reduced 

synthesis and export of VLDL by the liver, with consequent accumulation of lipids in this tissue. 

Furthermore, the cholesterol synthesis and capture pathway and cholesterol export pathway are 

stimulated in β1KO mice treated with high fat diet. The pathway of insulin signaling regulation 

also appears to be impaired in animals β1KO even in the absence of obesity, suggesting an 

important role of the sympathetic nervous system in the metabolism of glucose. Taken together, 

the data obtained in this study show that the β1 adrenergic receptor has key role the regulation of 

energy expenditure and body weight. Furthermore, the 1 adrenergic receptor can be related to 

the development of NAFLD and lipid and glucose homeostasis by regulating the insulin-

signaling pathway. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Síndrome Metabólica e o Desenvolvimento da Doença Hepática Gordurosa Não 

Alcoólica (DHGNA)  

 

A obesidade pode ser definida como um distúrbio multifatorial caracterizado pela 

deposição excessiva de gordura nos tecidos e está diretamente relacionada ao desenvolvimento 

da Síndrome Metabólica (SM). A SM pode ser compreendida como um conjunto de fatores de 

risco associados ao desenvolvimento de doenças e distúrbios cardiovasculares, tais como 

aumento nos níveis de triglicérides, diminuição nos níveis séricos da lipoproteína de alta 

densidade (HDL), desenvolvimento de hipertensão arterial, aumento da glicemia em jejum e 

resistência à insulina, o que pode preceder o desenvolvimento de diabetes tipo II (ALBERTI, 

ZIMMET & SHAW, 2006; HELLERSTEIN & PARKS, 2007; RODRÍGUEZ-SUÁREZ et al., 

2010; DODSON et al., 2011). 

Nos últimos anos a Síndrome Metabólica passou a ser classificado como epidemia 

de ordem mundial, devido ao aumento significativo da prevalência de tal distúrbio em diversas 

populações, tanto em crianças quanto em indivíduos adultos (HELLERSTEIN & PARKS, 2007).  

Dentre os diversos componentes associados à Síndrome Metabólica a obesidade, 

resistência à insulina, hipertensão arterial, dislipidemia, apoptose e níveis alterados de 

adiponectina e citocinas apresentam-se como distúrbios centrais para o desenvolvimento de 

outras condições patológicas relacionadas ao metabolismo, tal como a Doença Hepática 

Gordurosa Não alcoólica (DHGNA) (SUBRAMANIAN et al., 2011). 

A DHGNA é uma desordem hepática comum nos países ocidentais, que afeta pelo 

menos um quarto da população geral. (RECTOR et al., 2008; LAZO & CLARK, 2008). A 

DHGNA costumava ser uma doença exclusiva de adultos, porém nos dias de hoje esta se 

tornando uma questão significativa de saúde também na obesidade infantil. A obesidade infantil 

aumentou significativamente nas ultimas três décadas (JANSSEN et al., 2002; PARK et al., 

2005), e impulsionou a prevalência da DHGNA em adolescentes (BARSHOP  et al., 2008). Essa 

doença é atualmente definida pela American Association for the Study of Liver Diseases 

(AASLD) como o aumento da deposição de gordura no tecido hepático, o que pode ser 

determinado a partir da observação dos hepatócitos por microscopia óptica e determinação da 
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porcentagem de gordura presente nestas células (NEUSCHWANDER-TETRI & CALDWELL, 

2003). Trata-se de uma patologia que ocorre em indivíduos que não consomem álcool em 

quantidades danosas ao fígado. A origem do termo DHGNA foi criada com o propósito de 

incorporar uma gama de patologias hepáticas, variando de esteatose hepática macrovesicular 

simples até Esteatohepatite Não-Alcoolica (EHNA). A esteatose simples é considerada benigna e 

não progressiva, enquanto a EHNA é caracterizada por lesão nos hepatócitos, inflamação, fibrose 

e pode levar a cirrose, carcinoma hepatocelular e falência hepática (NEUSCHWANDER-TETRI 

& CALDWELL, 2003). Em relação às características clínicas, na maioria dos pacientes é 

assintomática, por isso a DHGNA é, geralmente, diagnosticada através de alterações bioquímicas 

séricas de enzimas do fígado em exames de rotina. Um dos indicadores de diagnóstico 

conhecidos é a Alanina Aminotransferase (ALT), que representa um importante índice de 

detecção de lesões no tecido hepático (FUJITA et al., 2009). Por apresentar uma interação não 

linear de seus fatores, sua aparição e progressão ainda não são profundamente compreendidas, 

necessitando de estudos futuros para entender sua natureza multi-fatorial. 

Em pacientes que apresentam a DHGNA, o fígado produz diversos fatores 

aterogênicos, como citocinas e lipoproteínas “ruins”. Deste modo, a gordura hepática está 

associada com o aumento dos níveis séricos de lipoproteínas de densidade baixa (LDL) e 

triglicérides, combinado com a redução dos níveis de lipoproteína de densidade alta (HDL), 

representando uma ameaça para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (MUSUNURU, 

2010). Existem diversas evidências sugerindo que a DHGNA está associado com o aumento de 

incidência de doenças cardiovasculares, tanto em pacientes não diabéticos como em pacientes 

que possuem diabetes mellitus tipo 2 (KOTRONEN &YKI-J¨ARVINEN, 2008). 
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1.1.1. Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA) e o metabolismo de lipídios e 

lipoproteínas 

 

A patogênese da DHGNA, como um modelo de “two-hits” foi inicialmente 

proposto por Day e James (1998).  Primeiramente, a resistência à insulina causa o acúmulo de 

triglicérides nos hepatócitos pela incapacidade do fígado de regular a lipogênese na transição 

entre estado de jejum e alimentado, levando assim ao desenvolvimento da DHGNA. De fato, 

diversos estudos observam aumento da lipogênese hepática na presença de esteatose hepática. A 

lipogênese aumentada pode levar tanto ao aumento na síntese de triglicérides como a redução da 

oxidação de ácidos graxos através da produção de malonil-CoA (BROWNING & HORTON, 

2004). 

 Em um segundo momento, insultos celulares como oxidação lipídica, estresse 

oxidativo e inflamação resultam na EHNA. Neste estágio da doença verificam-se disfunções na 

homeostase lipídica, além de liberação de adipocitocinas e de citocinas pró-inflamatórias, tal 

como o Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-α) (FON TACER & ROZMAN, 2011). A 

oxidação de ácidos graxos no fígado aumenta em pacientes com EHNA (SANYAL et al., 

2001), porém a síntese de ácidos graxos é maior.  

 A resistência à insulina é um dos principais fatores associados ao 

desenvolvimento da DHGNA e está diretamente relacionada à concentração plasmática de LDL 

pequena e densa (sdLDL), que é  um importante índice para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, considerando seu alto potencial aterogênico (LUCERO et al., 2011; SUGINO 

et al., 2011). O desajuste do metabolismo lipídico na gordura hepática está associado ao aumento 

da síntese de triglicerídeos com consequente elevação significativa na produção de lipoproteínas 

de densidade muito baixa (VLDL), a lipoproteína característica da Síndrome Metabólica (CALI 

et al., 2007). Elevados níveis de VLDL correlacionam-se fortemente com obesidade e Síndrome 

Metabólica e são considerados como fator chave de distúrbios metabólicos. 

O fígado exerce um papel fundamental no metabolismo de lipídios, promovendo a 

síntese de triglicérides que pode ocorrer a partir das proteínas e dos carboidratos, e a oxidação 

dos ácidos graxos para o fornecimento de energia aos diversos sistemas corporais (GUYTON & 

HALL, 2006). Uma das principais funções do fígado é manter a glicose do plasma dentro dos 

limites fisiológicos independente do estado nutricional do animal.  
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Desta forma, caso haja ingestão de carboidratos em quantidade superior ao 

necessário para suprir as necessidades energéticas, ocorre conversão destes em ácidos graxos, 

por um processo conhecido como lipogenese de novo. A síntese de ácido graxo de novo é a via 

metabólica que converte o excesso de carboidrato em ácidos graxos, que posteriormente são 

esterificados na forma de triglicérides, os quais podem ser armazenados como gotículas lipídicas 

no interior dos hepatócitos ou incorporados dentro das lipoproteínas de densidade muito baixa 

(VLDL), e secretadas no sangue. 

O processo de síntese de acido graxo é responsivo a fatores hormonais, genéticos 

e, principalmente, nutricionais, sendo por essas razões considerado extremamente importante 

para a compreensão dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da obesidade (POLACOW 

& LANCHA JUNIOR, 2007). Pesquisas em humanos obesos com EHNA demonstraram que 

cerca de 60% dos triglicérides do fígado vêm de ácidos graxos livres, 25% da lipogênese de 

novo, e 15% da dieta (DONNELLY et al., 2005). 

 Em indivíduos com DHGNA também se observa um aumento da lipogênese de 

novo. A insulina e a glicose são capazes de estimular a lipogênese, através dos fatores 

transcricionais, SREBP -1c (Proteína de ligação do elemento regulado por esterol - 1c) e 

ChREBP (Proteína de ligação do elemento de resposta do carboidrato), respectivamente 

(FOUFELLE & FERR´E, 2002). Portanto, a hiperinsulinemia induz a expressão de SREBP-1c, 

mesmo em situação de resistência a insulina (SHIMANO et al., 1997), elevando a transcrição 

gênica de enzimas envolvidas na síntese de ácido graxo. Dentre essas se pode destacar a Acetil 

CoA Carboxilase (ACC), responsável pela conversão da Acetil CoA em Malonil CoA, e a Ácido 

Graxo Sintase (FAS/FASN) que, por sua vez, atua na conversão de Malonil CoA em Palmitato, 

sendo responsável pela ocorrência da última etapa da síntese de ácidos graxos (HORTON, 

GOLDSTEIN & BROWN, 2002; ZHAO et al., 2010; WANG et al., 2010). Em animais 

transgênicos, a super expressão do SREPB-1c leva à esteatose por aumento na lipogênese 

(SHIMANO et al., 1997). Em contraste, a inativação do gene do SREBP-1c resulta na redução 

de 50% dos triglicérides em camundongos ob/ob (YAHAGI et al., 2002).  

Por sua vez, o fator de transcrição ChREBP, o fator transcricional ativado pela 

glicose, promove a ativação de genes das enzimas responsáveis pelos processos de glicólise, 

lipogênese e gliconeogênese, sendo responsivo ao aumento da glicemia. (JUMP et al., 2005; 
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IIZUKA & HORIKAWA, 2008). Em camundongos ob/ob, a inibição do gene ChREBP  melhora 

o quadro de resistência à insulina assim como a esteatose hepática (DENTIN et al., 2006). 

Assim, a glicose pode ser considerada um dos fatores estimuladores da lipogênese 

por atuar na sua conversão em Acetil CoA por meio da via glicolítica e também por estimular a 

liberação de insulina, que é considerada o principal hormônio estimulador da lipogênese 

(POLACOW & LANCHA JUNIOR, 2007).  

A formação e acúmulo de triglicerídeos no tecido hepático envolve a atuação de 

diversas enzimas, dentre as quais se pode destacar a Estearoil-Coenzima A dessaturase (SCD1) e 

a Diacil-glicerol Aciltransferase 2 (DGAT2). A SCD1 exerce um papel essencial na dessaturação 

de ácidos graxos, resultando na produção de gorduras monoinsaturadas. Em roedores e em 

humanos, a atividade dessa enzima é maior em tecidos com alta capacidade lipogênica, tais como 

o tecido adiposo branco e o fígado. O aumento na sua expressão promove uma elevação da 

dessaturação de ácidos graxos e da produção de triglicerídeos, eventos relacionados à obesidade 

e a outros caracteres da Síndrome Metabólica (FLOWERS et al., 2006).  

Por sua vez, o DGAT 2 catalisa a última etapa na biossíntese de triglicérides no 

hepatócito e encontra-se aumentada no fígado gorduroso (CHEOL et al., 2007). No entanto, 

apesar do aumento da síntese e deposição de triglicérides no fígado serem uma das principais 

características dessa doença, este acúmulo parece ser hepatoprotetor, uma vez que a evolução da 

DHGNA para a EHNA está relacionada com o fato do fígado não ser capaz de sintetizar 

triglicérides a partir da grande quantidade de ácidos graxos acumulados, resultando na 

diminuição da expressão de DGAT2 nesse estágio da doença (FON TACER & ROZMAN, 

2011). 

Tendo em vista que as lipoproteínas produzidas pelo fígado são fonte de 

triglicérides e colesterol para outros tecidos e que a homeostase lipídica encontra-se corrompida 

devido a DHGNA, nesta condição o fígado aumenta a secreção de VLDL no plasma levando, 

consequentemente, ao aumento do nível de triglicérides plasmático. 

Dentre os elementos relacionados à produção e exportação dos triglicérides no 

fígado, pode-se destacar a síntese dos receptores Sortilin 1. Estes receptores interagem com as 

Apoliproteínas-B 100 (ApoB 100) no Complexo de Golgi promovendo a síntese e exportação de 

VLDL e a regulação dos níveis plasmáticos de LDL (FON TACER & ROZMAN, 2011). Além 

disso, a Proteína Microssomal de Transferência de Triglicerídeos (MTTP) é extremamente 
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importante, pois ela é responsável pela formação de VLDL no fígado, de forma que a sua 

diminuição leva a defeitos nos mecanismos de exportação de triglicerídeos e colesterol dos 

hepatócitos (FON TACER & ROZMAN, 2011) pelo bloqueio da secreção de VLDL com 

aumentos ainda maiores de triglicérides no fígado. Estudos demonstraram que a dieta 

hipercalórica induz a metilação da MTTP com consequente redução no seu nível de RNAm 

(CHANG  et al., 2010). De fato, camundongos que não conseguem secretar VLDL devido ao 

knockout da MTTP no fígado, exibem níveis significativamente reduzidos de triglicérides no 

plasma e desenvolvem esteatose hepática (BJ¨ORKEGREN et al., 2002; RAABE et al., 1999), 

entretanto sem inflamação e resistência a insulina (MINEHIRA et al., 2008).  

Na progressão de esteatose hepática simples para EHNA os processos de 

exportação de lipoproteínas sofrem alterações, reduzindo a secreção de VLDL para o plasma 

(FON TACER & ROZMAN, 2011).  Uma vez que as moléculas de VLDL são secretadas no 

plasma pelos hepatócitos, as enzimas denominadas lipases de lipoproteínas (LPL) hidrolisam o 

conteúdo de triglicérides da VLDL, deixando a partícula progressivamente menor, mais densa, 

promovendo a formação de lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) e lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL), com o conteúdo de colesterol relativamente alto (TULENKO & 

SUMNER, 2002). A Proteína de Transferência de Ésteres de Colesterol (CETP) também 

participa dessa cascata de eventos transferindo ésteres de colesterol e triglicérides entre as 

moléculas de VLDL e LDL. Já a Lipase Hepática (HL) promove a formação da sdLDL a partir 

de LDL (PACKARD & SHEPHERD, 1997; PETERSEN et al., 2010; LUCERO et al., 2011). 

 Assim, a CETP reduz a VLDL na circulação e aumenta os níveis plasmáticos de 

colesterol. Pacientes com esteatose hepática apresentam atividade da CETP elevada, o que pode 

explicar as alterações nos níveis das lipoproteínas plasmáticas observadas nesses indivíduos 

(LUCERO et al., 2011). Outros estudos mostram que pacientes com aumento anormal na 

concentração de lipoproteínas plasmáticas, apresentam resistência a insulina (ADIELS  et al., 

2008; HAIDARI et al., 2002).  

Apesar dos mecanismos que relacionam o metabolismo hepático de lipídios à 

resistência à insulina não serem totalmente elucidados, é sabido que a hiperinsulinemia está 

relacionada à síntese de enzimas que desempenham funções essenciais no metabolismo. A 

resistência à insulina ocasiona o aumento da secreção de VLDL, com consequente aumento de 
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LDL no plasma (ZOLTOWSKA et al., 2001), que posteriormente será absorvido pelo fígado 

através do receptor LDL (LDL-R) (BROWN & GOLDSTEIN, 1986). 

As lipoproteínas são fonte de colesterol para o fígado (GINSBERG, ZHANG & 

HERNANDEZ-ONO, 2005). O colesterol é indispensável, porém, prejudicial em excesso na 

célula. O nível intracelular de colesterol é regulado por um grande número de mecanismos 

envolvidos na sua síntese, captura, catabolismo, e exportação. 

O receptor de LDL (LDL-R) tem a capacidade de reconhecer dois ligantes: a apoB 

e a apoE, o que faz com que este receptor consiga remover da circulação as LDL, as VLDL e as 

IDL (Goldstein et al,1995). O nível de LDL do plasma é determinado pela relação entre sua 

produção e remoção do plasma pelos hepatócitos por meio dos receptores para LDL presentes a 

membrana plasmática dessas células. A regulação da expressão dos LDL-R na membrana dos 

hepatócitos é realizada por um feedback negativo transcricional mediado pelos níveis de 

colesterol intracelular (GOLDSTEIN & BROWN, 2009). O aumento da concentração de 

colesterol nas células ativa mecanismos envolvidos na regulação da formação de colesterol livre. 

Desta forma, o excesso de colesterol intracelular vai induzir: 1) diminuição da síntese endógena 

de colesterol por inibição da HMG-CoA redutase; 2) aumento da taxa de esterificação de 

colesterol intracelular pela enzima ACAT (acyl-CoA:cholesterol acyltransferase)  e 3) inibição 

da expressão do gene que codifica o LDL-R, através de elementos responsivos a esteróide (SRE, 

Sterol Regulatory Element) localizados a montante do gene e que são especificamente 

reconhecidos pelas SREBP (BROWN & GOLDSTEIN, 1997; RIFAI et al., 1999). 

A PCSK9 (Proproteína Convertase Subtilisina/ Kexin Tipo 9) também é uma 

proteína importante no  metabolismo de colesterol. Ela aumenta a degradação do receptor LDL, 

resultando no acúmulo de LDL no plasma. Estudos recentes tem sugerido uma nova terapia 

contra a hipercolesterolemia, através da inibição da PCSK9. Pacientes com perda de função da 

PSCK9 apresentaram níveis de LDL reduzidos no plasma (ABIFADEL et al., 2003). 

Dois grandes reguladores importantes do metabolismo do colesterol são SREBP-2 

(Proteína de ligação do elemento regulado por esterol - 2) e LXR (receptor X do fígado). Quando 

os níveis intracelulares de colesterol são reduzidos, a SREBP-2 induz a captura e biossíntese do 

colesterol no fígado (BROWN & GOLDSTEIN, 1997). Em contraste, o excesso de colesterol 

intracelular inibe o SREBP-2 e ativa o LXR, que por sua vez promove a exportação e eliminação 

do colesterol (PEET, JANOWSKI & MANGELSDORF et al., 1998). LXR são receptores 
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nucleares que controlam o metabolismo lipídico. Receptores nucleares apresentam um destaque 

crucial no papel de lipídios relacionado ao desenvolvimento da DHGNA (MOREAU et al., 

2009). Em roedores, o LXR promove o efluxo, transporte e excreção celular de colesterol (PEET  

et al., 1998). O mesmo receptor também realiza a ativação do SREPB-1c através da insulina, 

induzindo a síntese de ácido graxo no fígado (CHEN et al.,2004), sugerindo um novo 

mecanismo a qual LXR promove a formação de gordura hepática (ZHOU et al., 2008). 

Outro importante alvo do LXR é o ABCA1 (cassete A1 ligador de ATP), 

envolvido na via de transporte de colesterol de tecidos periféricos para o fígado, mediando o 

transporte da lipoproteína HDL (ZHAO & DAHLMAN-WRIGHT, 2010). Estudos anteriores 

demonstram que a superexpressão hepática do ABCA1 aumenta os níveis de colesterol HDL 

(WELLINGTON et al., 2003) 

Dessa forma, a DHGNA e os diversos aspectos patológicos estão associados à 

expressão e atuação conjunta de diferentes fatores, que apresentam funções essenciais no 

metabolismo lipídico, evidenciando a importância do estudo para a compreensão dos 

mecanismos relacionados ao desenvolvimento e progressão de tal doença. 

 

1.2. Receptores adrenérgicos 

 

Os receptores adrenérgicos α e  são membros de uma grande família de 

receptores positivamente acoplados à proteína G. Esses receptores são ainda subdivididos em 

α1a, α1b, α1c, α2a, α2b, α2c (GARDNER & SHOBACK, 2007), 1, 2 e 3. (COLLINS & 

SURWIT, 2005). Tais receptores são proteínas transmembranas com uma porção amino terminal 

extracelular e uma porção carboxi terminal intracelular (Figura 1). Apresentam sete regiões 

hidrofóbicas que atravessam a membrana celular. Através dessas regiões, os subtipos de 

receptores adrenérgicos exibem aminoácidos homólogos e diferenças nos segmentos 50 e 60 que 

determinam a especificidade do encaixe de agonistas (GARDNER & SHOBACK, 2007). Estão 

envolvidos em diversos processos fisiológicos, tais como desenvolvimento, comportamento, 

tônus do músculo liso, funcionamento cardíaco e metabolismo energético (JIMENEZ et al, 

2002). 
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Figura 1: Face citoplasmática da membrana, com os pontos de contato para a proteína G. Ligado a esta proteína se 

encontra o receptor adrenérgico Alfa e Beta. (SIMONETTI, VALINETTI & FERREIRA, 1997). 

 

 

Os receptores adrenérgicos α1 medeiam a vasoconstrição do músculo liso 

vascular, glicogenólise e gliconeogênese no fígado (GARDNER & SHOBACK, 2007). Já o 

receptor α2 tem o papel de inibir a lipólise no tecido adiposo branco e a termogênese no tecido 

adiposo marrom (BAT) por estar acoplado à proteína G inibitória, levando a uma inibição da 

ativação da adenilil ciclase e redução da formação de cAMP (GARDNER & SHOBACK, 2007). 

Os receptores adrenérgicos 1 medeiam o aumento da força de contração do 

músculo cardíaco e a atividade cardíaca (ROHRER, 1998), aumentam a secreção de renina pelos 

rins e no tecido adiposo branco e marrom parecem aumentar a calorigênese e o consumo de 

oxigênio (GARDNER & SHOBACK, 2007). Já os receptores adrenérgicos 2 causam 

relaxamento do músculo liso, resultando em broncodilatação e vasodilatação, aumentam 

glicogenólise e gliconeogênese no fígado e aumentam a secreção de insulina e glucagon nas 

ilhotas pancreáticas (GARDNER & SHOBACK, 2007). Os receptores adrenérgicos 3 podem 

estar envolvidos na estimulação do gasto energético e na lipólise no BAT e no tecido adiposo 

branco (WAT). Além disso, os receptores 3 parecem interferir também na sinalização da 

insulina, embora não esteja claro seu papel, podendo inibir a ativação do receptor de insulina 

(ISSAD et al, 1995; OBERMAIER et al, 1987; HÄRING et al, 1986; KLEIN et al, 1991; 1999) 
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ou  aumentar a captação de glicose pelas células (CHERNOGUBOVA, CANNON & 

BENGTSSON, 2004). 

Apesar de os receptores adrenérgicos apresentarem diversas funções, seu papel 

na regulação do metabolismo energético fica claro quando se estuda animais que não expressam 

os receptores 1, 2 e 3 (triplo nocaute ou TKO). Os camundongos TKO apresentam redução do 

gasto energético em temperatura ambiente, obesidade moderada em dieta normal e sensibilidade 

à obesidade induzida pela dieta (JIMENEZ et al, 2002).  

 

1.2.1. Receptores adrenérgicos e metabolismo  

 

O aumento da deposição de gordura nos tecidos está associado à diferença entre a 

ingestão e o gasto energético. Tal desbalanço pode estar relacionado ao aumento da ingestão 

calórica, considerando a quantidade e a qualidade do alimento ingerido, e à diminuição do gasto 

energético, que pode ser decorrente do desenvolvimento de desordens metabólicas, as quais 

geram ineficiências na mobilização dos lipídios, resultando no aumento de peso corporal e, 

consequentemente, no surgimento de diversos distúrbios relacionados (BACHMAN et al., 2002). 

Considerando a influência do balanço energético para o aumento de peso corporal 

e, consequentemente, para o desenvolvimento da obesidade e das alterações decorrentes da 

mesma, torna-se extremamente importante compreender os processos e fatores relacionados ao 

metabolismo energético. 

O gasto energético pode ocorrer a partir de diferentes mecanismos, como a 

termogênese obrigatória, a termogênese facultativa e a realização de exercícios físicos. A 

termogênese obrigatória promove o gasto energético mínimo necessário para suprir as 

necessidades fisiológicas do organismo. Já a termogênese facultativa é o aumento do gasto 

energético sob demanda como exposição ao frio ou e dieta (BACHMAN et al., 2002). 

A termogênese facultativa ou adaptativa ocorre em diferentes tecidos, incluindo o 

tecido adiposo marrom, tecido adiposo branco, músculo-esquelético e fígado, os quais controlam 

o balanço energético por meio do aumento ou diminuição da liberação da energia em forma de 

calor (LOWELL & BACHMAN, 2003). 

Os receptores  β1 e β2 são receptores de alta afinidade e, portanto, mesmo em 

baixas concentrações, a noradrenalina (NE) circulante pode  ligar e ativar esses receptores. A NE 
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interage com diferentes subtipos de receptor adrenérgico que estão associados com a ativação de 

diferentes vias de sinalização. A estimulação dos receptores adrenérgicos  ativa a proteína G 

estimulatória, com consequente amplificação do AMPc  e ativação da PKA. A PKA, por sua vez, 

ativa a lipase hormônio sensível (LHS) que quebra os triglicerídeos das células adiposas, 

liberando glicerol e ácidos graxos.  Esses ácidos graxos servem como substrato para o ciclo de 

Krebs, com consequente liberação de hidrogênios que são carreados pelas flavoproteínas na 

forma reduzida (NADH e FADH2) e bombeados pela cadeia respiratória para o espaço 

intermembranoso mitocondrial, criando um gradiente de prótons. Esses prótons podem retornar a 

matriz mitocondrial pela ATPase com consequente síntese de ATP. Para compensar essa 

liberação de prótons, a célula aumenta o consumo de oxigênio para manter a síntese de ATP pela 

célula (JANSKÝ, 1995; LOWELL & SPIEGELMAN, 2000; RIBEIRO et al, 2001; BACHMAN 

et al, 2002; BOSS et al, 1998; LEAVER & PAPPONI, 2002; NICHOLLS & LOCKE, 1984; 

NICHOLLS & RIAL, 1999; SKULACHEV, 1998). 

Por outro lado, os receptores β1 e β2 podem ser dessensibilizados ou tornarem-se 

downregulated durante estimulação simpática prolongada, limitando a produção de AMPc. É 

possível que esses receptores medeiem os efeitos sistêmicos da NE, tais como ativação parcial da 

lipólise, regulação do fluxo sanguíneo e da proliferação celular (ATGIÉ, D’ALLAIRE & 

BUKOWIECKI, 1997).  

Vários mecanismos moleculares têm sido envolvidos na dessensibilização desses 

receptores. Um mecanismo proposto envolve a fosforilação da PKA logo após sua ativação pela 

NE, resultando num rápido desacoplamento do receptor da via de transdução do sinal 

(BENOVIC et al, 1988,1989; BOUVIER et al, 1989; HAUSDORFF et al, 1989). Outra forma de 

dessensibilização dos receptores ocorre durante a ativação do receptor por longos períodos de 

tempo. Nesse caso, ocorreria degradação de receptores pré-existentes e dessensibilização do 

RNAm desses receptores, reduzindo o número de receptores na superfície da membrana celular 

(DOSS et al, 1981; MORISHIMA et al, 1980; HOMBURGER et al, 1984; HADCOCK & 

MALBON, 1988). 

O receptor  β1 tem poucos sítios de fosforilação e não apresentam dois resíduos de 

tirosina, como implicados na downregulation do β2 (VALIQUETTE et al, 1990), sendo, 

portanto,  menos sensível à dessensibilização do que o β2. Quando camundongos são tratados 

com dieta hipercalórica por um longo período, ocorre intensa estimulação simpática, o que faria 
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com que os receptores adrenérgicos 1 e 2 tornar-se-iam downregulated.  Isso sugere que os 

receptores adrenérgicos 3 poderiam ser mediadores dos efeitos da NE liberados pelos nervos 

simpáticos quando a termogênese é ativada por períodos prolongados (ATGIÉ, D’ALLAIRE & 

BUKOWIECKI, 1997). Os receptores 3 representariam, portanto, um receptor fisiológico para a 

NE secretada nas terminações dos nervos simpáticos quando sua concentração na fenda sináptica 

é alta e/ou quando os receptores de alta afinidade 1/2 estejam dessensibilizados pela 

estimulação simpática prolongada (D’ALLAÍRE et al 1995). No entanto, não há consenso nessa 

“divisão de tarefas”.  

Assim, a contribuição dos três receptores adrenérgicos β para a regulação dos 

processos metabólicos que ocorrem nos tecidos pode variar durante diferentes condições 

fisiológicas como composição da dieta, a idade dos animais e a exposição ao frio, 

desempenhando papel fundamental no balanço energético a partir do controle de diversos 

processos, tais como a lipólise, a lipogênese, a glicogenólise e a gliconeogênese (HIMM-

HAGEN, 1990). 

As funções específicas de cada uma das isoformas dos receptores adrenérgicos β 

no metabolismo lipídico e no desenvolvimento da obesidadeainda não foram totalmente 

elucidadas.  
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2.  OBJETIVOS 

 

Avaliar o papel do receptor adrenérgico β1 no desenvolvimento da síndrome 

metabólica. 

Determinar o papel do receptor adrenérgico 1 no desenvolvimento da 

DHGNA. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

1) Determinar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da DHGNA nos 

animais com nocaute para o receptor adrenérgico β1, como metabolismo de ácidos graxos, 

triglicérides e colesterol, e homeostase glicêmica.  

2) Estudar a determinação gênica envolvidas no desenvolvimento da DHGNA nos 

camundongos KO1. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados 10 camundongos machos que apresentaram nocaute para o 

receptor adrenérgico β1 (KOβ1
-/-

), doados pela Profa. Dra. Patrícia Chakur Brum, da Faculdade 

de Educação Física da Universidade de São Paulo. Os animais tinham cerca de dois meses de 

idade, pesando aproximadamente 27g. Como controles foram utilizados 10 camundongos 

machos da linhagem C57/BL6 para os animais KOβ1
-/-

. Os animais foram mantidos em gaiolas 

coletivas com não mais que cinco animais por gaiola, recebendo água e comida ad libitum, com 

temperatura de 24°C e ciclo de claro e escuro de 12 horas, no Biotério da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com processo CEUA Nº 060/10/2009. 

 

Protocolo 1: Papel dos receptor adrenérgico β1  no desenvolvimento da DHGNA induzida 

pela dieta e no desenvolvimento da obesidade. 

 

Para o estudo do desenvolvimento da obesidade, os animais foram divididos nos 

seguintes grupos: 

C57 (n=5): animais selvagens da linhagem C57, tratados com dieta padrão (1,8Cal/g); 

C57 Hiper (n=5): animais selvagens da linhagem C57, tratados com dieta hipercalórica 

(7,52Cal/g); 

KOβ1 (n=5): animais com nocaute para receptor adrenérgico β1 da linhagem C57, tratados com 

dieta padrão (1,8Cal/g); 

KOβ1 Hiper (n=5): animais com nocaute para receptor adrenérgico β1 da linhagem C57, 

tratados com dieta hipercalórica (7,52Cal/g); 

Os animais foram alimentados com ração hipercalórica durante 45 dias, tempo 

necessário para tornarem-se obesos. Durante esse período, mediram-se diariamente o peso 

corporal e o consumo de ração. Além disso, realizaram-se testes de tolerância à glicose e à 

insulina para traçar o perfil metabólico. Os animais foram mortos por dessangramento sob 
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anestesia por uretana (560 mg/kg; i.p.) e cloralose (38 mg/kg; i.p.). Coletaram-se amostras de 

sangue para medidas de colesterol e lipídeos plasmáticos. Também foram retirados o fígado e o 

tecido adiposo epididimal, para posterior análise histológica, determinação de RNAm PCR em 

tempo real e Western Blotting.  

 

3.2. Dieta hipercalórica 

 

A dieta hipercalórica rica em gordura é produzida pela Rhoster Ind. E Com. Ltda. 

e é constituída por 19,9% de proteína, 40% de gordura e 19% de carboidratos, totalizando 

7,52Cal/g. A dieta padrão apresenta 1,8 Cal/g.  

 

3.3. Teste de tolerância à glicose (IPGTT) 

 

Os experimentos foram realizados pela manhã (09h00min). Os animais foram 

submetidos a jejum de 12 horas e então receberam uma dose de glicose (2g/Kg de peso corporal) 

em solução salina (0,9% NaCl) intraperitonealmente. Mediram-se os níveis de glicose 

sangüíneos em amostras do sangue retiradas da cauda nos tempos 0 (antes da injeção de glicose), 

30, 60, 90 e 120 minutos depois da injeção de glicose, utilizando-se glicosímetro (One touch 

Ultra, Johnson&Johnson, São Paulo, SP) (ASENSIO et al, 2005). 

 

3.4. Teste de tolerância à insulina (IPITT) 

 

Os experimentos foram realizados à tarde (14h00min). Depois submetidos a jejum 

de 4 horas, os animais receberam uma dose de insulina (0,5U/g de peso corporal) 

intraperitonealmente. Mediram-se os níveis de glicose sangüíneos em amostras do sangue da 

cauda retiradas nos tempos 0 (antes da injeção de glicose), 30 e 60 minutos depois da injeção de 

insulina, utilizando-se glicosímetro (One touch Ultra, Johnson&Johnson, São Paulo, SP) 

(ASENSIO et al, 2005). 
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3.5. Medida de Colesterol Plasmático 

 

 O colesterol plasmático foi determinado por colorimetria utilizando-se um kit 

comercial (Enzymatic Cholesterol Human GmbH, Germany), seguindo-se as instruções do 

fabricante. Para o teste, utilizaram-se 10µl de plasma de cada amostra ou do padrão e 

adicionaram-se 1000µl do reagente. Posteriormente, foi medida a absorbância das amostras num 

comprimento de onda de 500nm. 

 

3.6. Medida de Triglicérides Plasmático 

 

 O triglicérides plasmático foi determinado por colorimetria, utilizando-se um kit 

comercial (Enzymatic Triglycerides Human GmbH, Germany), seguindo-se as instruções do 

fabricante. Para o teste, utilizaram-se 10µl de plasma de cada amostra ou do padrão e 

acrescentaram-se 1000µl do reagente. Posteriormente, mediu-se a absorbância das amostras num 

comprimento de onda de 500nm. 

 

3.7. Análise de RNAm por PCR em tempo real 

 

A análise de RNAm extraído do fígado foi realizado com o auxílio da solução de 

TRizol (Invitrogen, Carlsbad, CA) (500µl), de acordo com as instruções do fabricante e 

quantificado por espectofotometria (NanoDrop 2000c). Determinou-se a purificação do RNA 

pelo cálculo das absorbâncias de 260nm e 280nm e pela corrida em gel de agarose corado com 

brometo de etídeo. 

O DNA complementar (DNAc) foi sintetizado a partir do RNA total extraído 

(3,0μg), utilizando-se o kit comercial SuperScrit™ First-Strand Synthesis System para  RT-PCR. 

Os ciclos utilizados foram: 5 min à 94ºC (Hot Start); 30s à 94ºC, 30s à 58ºC e 45s à 72ºC por 50 

ciclos seguidos pelo protocolo de melting curve para verificar a especificidade da geração do 

fragmento amplificado. A expressão do gene foi determinada pelo metodo Ct, como descrita 

por Livak e Schmittgen (2001), e através do número de cópias. 
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A PCR em tempo real foi realizada com o auxílio do kit comercial QuantiTect™ 

SYBR® Green PCR  (Qiagen, Valencia CA). O cDNA transcrito foi utilizado para a avaliação 

da expressão do RNAm dos seguintes genes por PCR em tempo real: GAPDH e ciclofilina B 

(Cyclo-B) usada como controle interno; SREBP-1c, ChREBP, ACL, ACC, FAS, SCD 1, PPAR, 

SORT 1, DGAT 2, MTTP, LDL-R, PCSK9, SREBP 2, LXR, TNF-Resistina e 

Adiponectina.As sequências dos primers utilizados são apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Sequência dos primers para PCR em tempo real. 

Nome do oligonucleotídeo Sequência 
Sortilin 1 - Sense 5'-CCCGGACTTCATCGCCAAG-3' 

Sortilin 1 - Antisense 5'-ATGCTGGTGCGTATTGTTGGT-3' 

PCSK9 - Sense 5'-TTGCCCCATGTGGAGTACATT-3' 

PCSK9 - Antisense 5'-GGGAGCGGTCTTCCTCTGT-3' 

DGAT2 - Sense 5'-TTCCTGGCATAAGGCCCTATT-3' 

DGAT2 - Antisense 5'-CGGAAGTTACCAGCCAACG-3' 

Resistina - Sense 5'- ACAAGACTTCAACTCCCTGTTTC-3' 

Resistina- Antisense 5'- CTGTCCAGCAATTTAAGCCAATG-3' 

Adiponectina - Sense 5'- TGTTCCTCTTAATCCTGCCCA-3' 

Adiponectina - Antisense 5′-CCAACCTGCACAAGTTCCCTT-3′ 

   PPARA-Gama - Sense 5'-GGAAGACCACTCGCATTCCTT-3' 

   PPARA-Gama - Antisense 5'-GTAATCAGCAACCATTGGGTCA-3' 

LDL-R - Sense 5′-TCCAATCAATTCAGCTGTGG-3′ 

LDL-R - Antisense 5′-GAGCCATCTAGGCAATCTCG-3′ 

MTTP - Sense 5'-CTCTTGGCAGTGCTTTTTCTCT-3' 

MTTP - Antisense 5'-GAGCTTGTATAGCCGCTCATT-3' 

SREBP1-C - Sense 5'-AAGCAAATCACTGAAGGACCTGG-3' 

SREBP1-C - Antisense 5'-AAAGACAAGGGGCTACTCTGGGAG-3' 

SREBP2 - Sense 5'-CCGCTCTCGAATCCTCTTAT-3' 

SREBP2 - Antisense 5'-CAGCACCTGACTCCAGTGAC-3' 

ChREBP - Sense 5'-CCTCACTTCACTGTGCCTCA-3' 

ChREBP - Antisense 5'-ACAGGGGTTGTTGTCTCTGG-3' 

GAPDH - Sense 5'-GGCACAGTCAAGGCTGAGAATG-3' 

GAPDH – Antisense 5' -ATGGTGGTGAAGACGCCAGTA-3'  

TNF - α - Sense 5’-CCTGTAGCCCACGTCGTAGC-3’  

TNF - α - Antisense 5’-TTGACCTCAGCGCTGAGTTG-3’ 

FAS- Sense 5’ AAGTTGCCCGAGTCAGAGAACC 3’    

FAS - Antisense 5’ ATCCATAGAGCCCAGCCTTCCATC 3’ 

SCD1- Sense 5’ GCGATACACTCTGGTGCTCA 3’ 

SCD1 - Antisense 5’ CCCAGGGAAACCAGGATATT 3’ 

ACS- Sense 5’ GGAACTACAGGCAACCCCAAAG 3’    

ACS - Antisense 5’ CTTGAGGTCGTCCATAAGCAGC 3’ 

LXRalpha- Sense 5’ TGGGCTCCGAATCCTCTTAGA 3’   

LXRalpha - Antisense 5’ TGGTCCTCAAATAAGATCCTTGG 3’ 
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Cyclophilin B- Sense 5’ ATGTGGTTTTCGGCAAAGTT 3’ 

Cyclophilin B - Antisense 5’ TGACATCCTTCAGTGGCTTG 3’ 

ACC- sense 5’ AAGTCCTTGGTCGGGAAGTATACA 3 

ACC - antisense 5’ ACTCCCTCAAAGTCATCACAAACA 3’ 

 

 

3.8. Western Blotting 

 

Para a identificação de determinadas proteínas pelo método de Western Blot, os 

tecidos hepáticos foram adequadamente processados e submetidos à dosagem de proteínas totais 

pelo método de Bradford, com o auxílio do equipamento de espectrofotometria NanoDrop 

2000c, em comprimento de onda de 560 nm. Em seguida, as amostras foram preparadas a partir 

da solubilização em Tampão de Amostra (SDS 2%; glicerol 10%; TRIS Base 0,0625 M pH 6,8; 

bromofenol blue 0,001% e 2-mercaptoetanol 5%) e submetidas à corrida eletroforética em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE).  

Ao término da corrida eletroforética, com o auxílio de um equipamento de 

transferência em sistema semi-seco, as amostras foram transferidas do gel para uma membrana 

de nitrocelulose (Immobilon, Millipore Co, Bedford MA) em um campo elétrico. Após a etapa 

de transferência, realizou-se a incubação da membrana com a solução bloqueadora composta de 

5% de Albumina Bovina diluída em TBST (Tris-Buffered Saline - Tween 20), por cerca de 1 

hora seguido de incubação com o anticorpo primário, correspondente à proteína de interesse, 

diluído de acordo com as instruções apresentadas pelo fabricante e submetido à refrigeração por 

aproximadamente 12 horas. As proteínas analisadas foram: Proteína Microssomal de 

Transferência de Triglicerídeos (MTTP) (Santa Cruz Biotechnology), Receptor de Lipoproteína 

de Densidade Baixa(LDL-R) (Santa Cruz Biotechnology) e Diacil-glicerol Aciltransferase 2 

(DGAT2) (ABCAM r). 

Após tal período, a membrana foi submetida a sucessivas lavagens com TBST e, 

posteriormente, incubada com uma solução do anticorpo secundário por aproximadamente 1 

hora. Em seguida, iniciou-se o processo de detecção da proteína de interesse por meio do 

processo de revelação, o qual foi realizado em câmara escura e envolveu a incubação da 

membrana em soluções contendo reagentes de quimioluminescência (Pierce ECL Western 

Blotting Substrate, Thermo Scientific), os quais reagem com a peroxidase conjugada ao 
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anticorpo secundário (HRP) e promovem a produção de luminescência proporcionalmente à 

quantidade da proteína de interesse, possibilitando a detecção desta. 

 

3.9. Histologia 

 

Depois da dissecção cuidadosa, os tecidos hepático e adiposo foram imersos em 

uma solução buffer de formol e fixados por 24 horas. Os tecidos incorporados na parafina foram 

seccionados e processados. As amostras foram coradas por Masson ou por Hematoxilina/Eosina 

(HE), e em seguida foram analisadas. A área do adipócito branco foi estimada por análise de 

imagens tiradas em amplificação de 200X. Imagens foram impressas e cortadas, e a área de pelo 

menos 40 adipócitos por animal foi estimado. 

 

Análises Estatísticas 

 

A significância estatística da diferença entre os valores médios dos grupos foi 

testada pela Anova, seguido do teste Student-Newman- Keuls para detectar diferenças entre os 

grupos. Para a realização dos testes estatísticos e contrução dos gráficos foi utilizado o software 

Prisma (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Para todos os testes p<0,05 foi considerado 

estatisticamente significante. Todos os resultados foram expressos como média e EP. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1. Determinação da composição corporal e desenvolvimento da obesidade 

 

Com objetivo de determinar o papel do receptor adrenérgico β1 na regulação do 

peso corporal, os animais KOβ1 foram tratados com dieta hipercalórica por 45 dias.  

Como podemos notar na Figura 2A, os animais de todos os grupos estudados 

apresentavam peso corporal similar no início do experimento. Ao longo do tratamento, fica 

evidente que o tratamento com dieta hipercalórica induziu um maior ganho de peso tanto nos 

grupos KOβ1 Hiper quanto C57 Hiper (Figura 2B). No entanto, os animais pertencentes ao grupo 

KOβ1 Hiper ganharam significativamente mais peso assim como exibiram aumento dos 

adipócitos brancos quando comparados com os demais grupos (Figura 3).  
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Figura 2. A) Peso Corporal de camundongos KOβ1 e C57 tratados com dieta padrão ou com dieta hipercalórica. 

(KO1 Hiper, p<0,001); B)  Peso corporal dos camundongos C57 e camundongos KOβ1  tratados com dieta padrão 

ou hipercalórica durante 45 dias. Os valores estão expressos como média ± EP. 
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Figura 3. Área estimada do adipócito epididimal individual; 40 células de cada grupo foram analisadas. Os valores 

estão expressos como média ± EP. 

 

Para confirmar que os animais tratados com dieta hipercalórica estavam realmente 

ingerindo mais calorias, nós mensuramos a ingestão alimentar. Os camundongos tratados com 

dieta padrão e tratados com dieta hipercalórica apresentaram consumo alimentar similar, como 

podemos observar na Figura 4A. Apesar de numericamente inferior não há diferença 

significativa entre os grupos alimentados com dieta padrão e com dieta hipercalórica. Dessa 

forma, os animais tratados com dieta hipercalórica apresentaram um aumento na ingestão de 

calorias, uma vez que a dieta hipercalórica apresenta 7.52Cal/g de calorias contra 1,8cal/g da 

dieta padrão (Figura 4B). 
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Figura 4.A) Consumo de ração diário dos camundongos C57 e camundongos KOβ1 durante tratamento com dieta 

padrão ou hipercalórica ; B) Consumo de calorias diário dos camundongos C57 e camundongos KOβ1 durante 

tratamento com dieta padrão ou hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± EP. 
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4.2. Papel do receptor adrenérgico β1 no metabolismo 

 

A fim de compreender melhor os efeitos da dieta hipercalórica sobre o 

metabolismo dos animais com nocaute para o receptor β1, nós medimos a resposta glicêmica 

frente a uma sobrecarga de glicose (GTT) e frente a uma sobrecarga de insulina (ITT). 

 

4.2.1. Homeostase da Glicose 

 

A glicemia de jejum e a tolerância à glicose foram semelhantes entre os animais 

C57 e KOβ1 alimentados com a ração padrão (Figura 5A e 5B). O tratamento com ração 

hipercalórica induziu hiperglicemia de jejum e intolerância à glicose em ambos os grupos 

animais, porém mais intensamente nos camundongos KOβ1 (Figura 5A e 5B). A sensibilidade a 

insulina foi significativamente reduzida nos animais KOβ1 independente da ingestão calórica, 

quando comparado com os animais selvagens.  
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Figura 5. A) Teste de tolerância à glicose (IPGTT): dos camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou 

com dieta hipercalórica. Medida da glicemia no tempo 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. B) Área sob a curva do GTT, em 

animais tratados com dieta padrão e dieta hipercalórica. C) Teste de tolerância à insulina (IPITT): dos camundongos 

C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou com dieta hipercalórica. Medida da glicemia no tempo 0, 30, 60, 90 e 120 

minutos. D) Área sob a curva do ITT, em animais tratados com dieta padrão e dieta hipercalórica. Os valores estão 

expressos como média ± EP. A) *P<0.05 vs C57, **P<0.05 vs KOβ1, +P<0.001 vs C57, xP<0.001 vs KOβ1; C) 

*P<0.01 vs. C57; **P<0.01 vs KOβ1; xP<0.01 vs C57. Os valores estão expressos como média ± EP. 

 

 

4.2.2. Níveis plasmáticos de colesterol e triglicérides nos camundongos KO1 

 

Os níveis de colesterol e triglicérides plasmáticos foram mensurados a fim de se 

avaliar o metabolismo de lipídios nos animais KO1 (Tabela 2). Camundongos KO1 não 

exibiram mudanças no colesterol plasmático ou  nos níveis de triglicérides quando tratados com 

dieta padrão. Entretanto, quando alimentados com dieta hipercalórica, os camundongos KO1 
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exibiram uma elevação muito maior no colesterol plasmático e nos níveis de triglicérides, 

comparado com os camundongos C57. 

 

 

Tabela 2. Ausência do receptor adrenérgico 1 no metabolismo lipídico de animais tratados 

com dieta padrão ou dieta hipercalórica. Os valores estão expressos como média ± EP 

(n=5). 

 

Grupos C57 C57 HIPER KO1 KO1 HIPER 

Colesterol 91.5±9.8 158.9±37.8
a
 82.3±15.7 185.7±8.9

b
 

Triglicérides 100.1±8.1 163.7±5.1
a
 107.2±9.1 203.9±12.1

b,c
 

     a
 P< 0.001 vs C57 

   b
 P< 0.01 vs KO1 

   c
 P<0.001 vs C57 HIPER 
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4.3. Histologia Hepática 

 

 

 

Figura 6. Histologia do fígado de camundongos C57 e KOβ1 tratados com dieta padrão ou com dieta hipercalórica.. 

A) C57 corado com HE; B) KO corado com HE; C) C57 HIPER corado com Masson; D) e E) KO HIPER 

corado com Masson. Amplificação 180 X. 

 

A DHGNA pode ser determinada a partir da observação dos hepatócitos por 

microscopia óptica (NEUSCHWANDER-TETRI & CALDWELL, 2003). Como podemos 

observar na figura 6, verificamos que não existem diferenças na histologia hepática dos 

camundongos C57 e KO1 tratados com dieta padrão, apresentando fígado histologicamente 

saudável, sem  presença de fibrose ou esteatose macrovesicular característicos da DHGNA. Fica 

evidente que o uso da ração hipercalórica induz esteatose hepática em animais C57 e KO1, 

porém a presença de esteatose macrovesicular foi mais intensa nos animais KO1 do que nos 

animais C57.  Nos animais KO1, a DHGNA evoluiu para EHNA com presença de fibrose e 

ponte entre veias centro lobulares (Figura 6E), decorrente do acúmulo de colágeno nos 
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camundongos KO1 tratados com dieta hipercalórica. Assim, analisamos as expressões de RNA 

mensageiro dos camundongos KO1 relacionados ao perfil lipídico. 

 

4.4. Determinação da expressão gênica nos camundongos KOβ1 

 

Alguns fatores de transcrição exercem papel fundamental no metabolismo 

lipídico, regulando a síntese de outras proteínas relacionadas à lipogênese, tais como o SREBP-

1c e o ChREBP. O tratamento com dieta hipercalórica não aumentou os níveis de RNA 

mensageiro para os genes dos fatores de transcrição SREBP-1c  e ChREBP nos animais C57. No 

entanto, o mesmo tratamento elevou significativamente esses níveis nos animais KOβ1 (Figura 

7A e B). 

Dieta Padrão Dieta Hipercalórica
0

1

2

3

4

C57 KO1

p<0,05

p<0,05

R
N

A
m

 -
 S

R
E

B
P

 1
c

Dieta Padrão Dieta Hipercalórica
0

1

2

3

4

5

6

C57 KO1

p<0,05

R
N

A
m

 -
 C

h
R

E
B

P

Dieta Padrão Dieta Hipercalórica
0

1

2

3

4

5

6

7

C57 KO1

p<0,05

p<0,05

R
N

A
m

 -
 A

C
C

A B

C

Dieta Padrão Dieta Hipercalórica
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

C57 KO1
p<0.05

R
N

A
m

 -
 F

A
S

D
 

Figura 7. A) Determinação do nível de RNAm do gene SREBP-1c de animais tratados com dieta hipercalórica e 

com dieta padrão, por PCR em tempo real. B) Determinação do nível de RNAm do gene ChREBP de animais 

tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. C) Determinação do nível de RNAm 

do gene ACC de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. D) 

Determinação do nível de RNAm do gene FAS de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por 

PCR em tempo real Os valores estão representados com Média ± EP. 
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Tanto o SREBP-1c quanto o ChREBP desempenham papel essencial no processo 

de síntese e ativação de outras enzimas relacionadas à lipogênese, tais como a  ACC e a FAS que 

participam da síntese de ácidos graxos, e a SCD 1 que dessatura o ácido graxo para sua 

conversão em triglicérides. Como podemos observar nas Figuras 7C, 7D e 8A, a dieta 

hipercalórica aumentou significativamente os níveis de RNAm para essas enzimas no fígado dos 

animais KOβ1. Esse aumento não foi observado nos animais selvagens. Esses resultados 

mostram que o processo de lipogênese hepática encontra-se estimulado nos animais KOβ1 

tratados com dieta hipercalórica. 

 O receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama (PPAR ) também 

regula acúmulo de ácidos graxos e o metabolismo de glicose, sendo um importante marcador de 

esteatose hepática (BROWNING & HORTON, 2004). Camundongos KOβ1 tratados com dieta 

hipercalórica aumentaram significativamente os níveis de RNAm para esse receptor no fígado, 

em comparação com os demais grupos (Figura 8B). 
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Figura 8. A) Determinação do nível de RNAm do gene SCD1 de animais tratados com dieta hipercalórica e com 

dieta padrão, por PCR em tempo real. B) Determinação do nível de RNAm do gene PPAR  de animais tratados com 

dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. C) Determinação do nível de RNAm do gene DGAT 

2 de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. D) Determinação da 

expressão da proteína DGAT2 de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por Western 

Blotting. Os valores estão representados com Média ± EP. 

 

 

A enzima DGAT2 participa da biossíntese de triglicérides no hepatócito a partir 

dos ácidos graxos (CHEOL et al., 2007). Camundongos KOβ1 não apresentaram mudanças na 

expressão de RNAm (Figura 8C) ou da proteína (Figura 8D), quando tratados em dieta padrão. 

Em contrapartida, observamos que o tratamento com dieta hipercalórica aumentou 

significativamente a expressão do gene nos camundongos KOβ1, comparado com os  demais 

grupos. 
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Figura 9. A) Determinação do nível de RNAm do gene MTTP de animais tratados com dieta hipercalórica e com 

dieta padrão, por PCR em tempo real. B) Determinação da expressão da proteína MTTP de animais tratados com 

dieta hipercalórica e com dieta padrão, por Western Blotting. C) Determinação do nível de RNAm do gene SORT1 

de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. Os valores estão 

representados com Média ± EP. 

 

O acúmulo de triglicérides no fígado é considerado o principal gatilho para o 

desenvolvimento da DHGNA. A redução de expressão de proteínas relacionadas à síntese e 

exportação de lipoproteínas VLDL para o plasma resulta na formação de esteatose hepática. A 

partir da análise da expressão gênica dos receptores Sortilin 1, fundamentais na síntese e 

exportação de VLDL, podemos observar  que os animais com nocaute para o receptor 

adrenérgico β1 não apresentaram diferenças na sua expressão quando comparados com os 

camundongos C57, pois o tratamento com dieta hipercalórica reduziu a expressão de forma 

significativa em ambos os grupos (Figura 9C). 

Outra proteína associada à formação da molécula de VLDL no fígado é a MTTP. 

Nós observamos que a expressão de RNAm da MTTP foi semelhante entre os animais C57 e 

KOβ1, tratados com ração padrão (Figura 9A). O tratamento com ração hipercalórica promoveu 

uma redução significativa nos níveis de RNAm em ambos os grupos, com uma redução mais 
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acentuada nos camundongos KOβ1. Surpreendentemente o Western Blotting da MTTP mostrou 

que camundongos KOβ1 apresentavam níveis significativamente reduzidos na expressão da 

proteína, em comparação aos C57 (Figura 9B). A redução de expressão da proteína MTTP nos 

animais tratados com dieta em gordura pode ser devido a metilação induzida pela ração 

hipercalórica (CHANG et al., 2010), mas o receptor adrenérgico β1 parece influenciar 

diretamente a expressão dessa proteína, uma vez que os animais KOβ1 tratados com dieta padrão 

também apresentaram redução da MTTP. 
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Figura 10. A) Determinação do nível de RNAm do gene LDL-r de animais tratados com dieta hipercalórica e com 

dieta padrão, por PCR em tempo real. B) Determinação da expressão da proteína LDL-r de animais tratados com 

dieta hipercalórica e com dieta padrão, por Western Blotting. C) Determinação do nível de RNAm do gene PCSK9 

de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. Os valores estão 

representados com Média ± EP. 

 

Os receptores para LDL são responsáveis pela absorção de moléculas de LDL. Em 

animais obesos selvagens ocorre uma redução na expressão dessa proteína assim como nos seus 

níveis de RNAm. Como podemos observar na Figura 10 A. Camundongos KO1 não exibiram 
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mudanças nos níveis de RNAm quando tratados com dieta padrão. Entretanto, quando 

alimentados com dieta hipercalórica, os camundongos KO1 exibiram um aumento significativo 

na expressão desse gene, comparado com os camundongos C57.  

A análise da expressão de LDL-R por Western Blotting evidenciou resultados 

diferentes dos apresentados anteriormente por qPCR. É evidente que o uso da ração hipercalórica 

reduziu os níveis de expressão protéica nos camundongos KOβ1 e C57, porém essa redução foi 

mais marcante nos animais desprovidos do receptor β1 (Figura 10 B). 

Dentre os mecanismos regulatórios da expressão de LDL-R, pode-se destacar a 

enzima PCSK9, responsável pela degradação desses receptores, resultando em um acúmulo de 

LDL no plasma. Fica evidente que o consumo de ração hipercalórica aumentou de forma 

acentuada a expressão do gene PCSK9 nos camundongos C57 e KOβ1. Entretanto, quando 

alimentados com dieta padrão, os camundongos KO1 exibira uma redução significativa nos 

níveis de RNAm (Figura 10 C). 
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Figura 11. A) Determinação do nível de RNAm do gene SREBP 2 de animais tratados com dieta hipercalórica e 

com dieta padrão, por PCR em tempo real. B) Determinação do nível de RNAm do gene LXR de animais tratados 

com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. C) Determinação do nível de RNAm do gene 

ABCA 1 de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. D) Determinação 

do nível de RNAm do gene TNF -  de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em 

tempo real. Os valores estão representados com Média ± EP. 

 

Três importantes genes envolvidos no metabolismo do colesterol (SREBP-2, LXR 

e ABCA1) no hepatócito foram analisados a fim de se determinar a influência do receptor 

adrenérgico  no processo de síntese, captura, catabolismo e exportação de colesterol. O fator 

de transcrição SREBP-2 induz a captura e biossíntese do colesterol no fígado (BROWN e 

GOLDSTEIN, 1997). O LXR promove o efluxo, transporte e excreção de colesterol dos 

hepatócitos (PEET et al., 1998).  O ABCA1 medeia o transporte da lipoproteína HDL na via de 

transporte de colesterol de tecidos periféricos para o fígado, (ZHAO C e DAHLMAN-WRIGHT 

K, 2010). Animais KO tratados com dieta hipercalórica exibiram um aumento significativo na 

expressão desses genes em contraste com os animais selvagens (Figura 11A, 11B, 11C). 
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Estudos anteriores demonstram que o colesterol é um importante fator para a 

progressão de inflamação hepática (WOUTERS et al., 2008). A EHNA é caracterizada pela 

presença de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF – Figura 11D). Esta citocina é 

superexpressa em fígado de camundongos obesos e medeia a resistência a insulina 

(HOTAMISLIGIL, 2003; UYSAL et al., 1997). Curiosamente, o grupo KOtratado com dieta 

padrão apresentou uma expressão significativamente elevada em relação ao grupo C57 tratado 

com dieta padrão. 
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Figura 12. A) Determinação do nível de RNAm do gene PPAR  (Tecido Adiposo Branco) de animais tratados com 

dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. B) Determinação do nível de RNAm do gene 

Resistina (Tecido Adiposo Branco) de animais tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em 

tempo real. C) Determinação do nível de RNAm do gene Adiponectina (Tecido Adiposo Branco)  de animais 

tratados com dieta hipercalórica e com dieta padrão, por PCR em tempo real. Os valores estão representados com 

Média ± EP. 

 

Por fim foram analisado os níveis de RNAm dos genes PPAR, Resistina e 

Adiponectina no tecido adiposo branco. Este tecido vem ganhando destaque nos últimos anos por 



34 
 

 

secretar substâncias de importante efeito biológico, consolidando a ideia de este órgão dinâmico 

estar envolvido em uma variedade de processos metabólicos, como o metabolismo lipídico.  

O PPAR no tecido adiposo branco estimula a transcrição de diversos genes 

relacionada à adipogênese. A Resistina, assim como o TNF – , é uma proteína pro-inflamatória 

que reduz a sensibilidade à insulina. Por outro lado, a adiponectina age como fator protetor de 

doenças cardiovasculares e aumenta a sensibilidade insulínica (FONSECA-ALANIZ, 2006).  

Os nosso resultados mostram que o tratamento com ração hipercalórica aumentou 

os níveis de RNAm do PPARe da Resistina em ambos os grupos animais, porém mais 

intensamente nos camundongos KOβ1 (Figura 12A e 12B).  

É interessante notar que o RNAm para a adiponectina apresentou-se 

significativamente reduzidos  nos animais KOβ1 quando comparados aos animais selvagens 

quando alimentados com ração padrão. Esses resultados sugerem que o receptor adrenérgico β1 

parece influenciar diretamente a expressão dessa proteína. O tratamento com dieta hipercalórica 

reduziu o RNAm para essa proteína em animais selvagens, mas não em animais mutantes, 

(Figura 12C). 
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5.DISCUSSÃO 
 

Os vários subtipos de receptor adrenérgico β desempenham diferentes papéis na 

mediação das ações do Sistema Nervoso Simpático, tais como desenvolvimento, comportamento, 

tônus do músculo liso, funcionamento cardíaco e metabolismo energético (JIMENEZ et al, 

2002).  

Sem dúvida que um dos papéis importantes destes receptores é a regulação do 

metabolismo energético induzida pela dieta. De fato, animais que apresentam nocaute para os 

três subtipos: β1, β2 e β3 (TKO) desenvolvem obesidade além de outros parâmetros presente na 

síndrome metabólica. No entanto, o estabelecimento do papel de cada isoforma no 

desenvolvimento da obesidade abre caminho para uma possível forma de se ativar seletivamente 

os receptores adrenérgicos responsáveis pela estimulação do metabolismo energético, e 

consequentemente lipídico. Assim, a descoberta de uma droga altamente seletiva para as 

isoformas alvo, poderia evitar ou corrigir a obesidade sem causar os efeitos indesejáveis dos 

outros receptores adrenérgicos como, por exemplo, aumento da pressão arterial e a estimulação 

cardíaca (HIMMS-HAGEN & DANFORTH, 1996). 

Neste sentido, modelos de nocaute para apenas uma das isoformas constitui 

ferramentas importantes na compreensão dos mecanismos envolvidos na manutenção do 

metabolismo lipídico e dos estoques energéticos. 

Os nossos resultados mostraram que o receptor adrenérgico β1 apresenta papel 

fundamental na regulação do metabolismo energético, uma vez que a ausência desta isoforma, 

levou ao desenvolvimento de obesidade severa em animais tratados com dieta hipercalórica. 

Além disso, os camundongos KOβ1 tratados com dieta hipercalórica mostraram alterações 

significativas nos parâmetros da síndrome metabólica como hiperglicemia, hipercolesterolemia, 

e hipertrigliceridemia, além de aumentarem o depósito de gordura no fígado e desenvolverem 

DHGNA.  

De fato, camundongos KOβ1 apresentam o BAT termogenicamente inativo, já que 

o receptor adrenérgico β1 apresenta função na mediação da termogênese facultativa, ativada 

através do SNS, sendo fundamental na regulação do gasto energético (UETA et al,. 2012). 

Assumindo que o BAT é o principal sitio da termogênese facultativa, é seguro afirmar que a 

inativação do BAT contribui significativamente com o desenvolvimento da obesidade observada 

nesses animais. . 
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O acúmulo de gorduras no fígado é considerado o principal desencadeador do 

desenvolvimento de DHGNA e de alterações nas diversas enzimas e fatores de transcrição 

relacionados ao metabolismo lipídico. Assim, neste estudo avaliamos os mecanismos envolvidos 

no desenvolvimento da DHGNA no modelo de camundongos KOβ1 tratados com dieta 

hipercalórica, com foco principal no metabolismo de gorduras pelo fígado.  

Sabe-se que a adoção de dietas com diferentes conteúdos calóricos pode 

influenciar significativamente a expressão de fatores de transcrição que regulam o metabolismo 

hepático de gorduras, dentre os quais se destacam o SREBP-1c e o ChREBP que são responsivos 

aos níveis de insulina e de glicose, respectivamente (JUMP et al., 2005). 

 O fator de transcrição SREBP-1c ativa diversas enzimas relacionadas à 

lipogênese, aumentando a síntese de ácidos graxos. A expressão elevada de SREBP1-c no tecido 

hepático, portanto, provoca o aumento na lipogênese e o desenvolvimento de esteatose hepática 

(FON TACER e ROZMAN, 2011). Em adição ao SREBP-1c, o ChREBP simultaneamente ativa 

a lipogênese através do piruvato quinase do fígado, regulador chave da glicólise e de todos os 

genes lipogênicos (UYED, YAMASHITA e KAWAGUCHI, 2002; YAMASHITA et al., 2001). 

Dessa forma, a alta expressão de RNAm dos fatores de transcrição SREBP-1c, o ChREBP e o 

aumento das outras enzimas lipogênicas, tais como ACC, FASN e SCD-1 deve estar envolvida  

com a elevada esteatose hepática no fígado de animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica.  

O acúmulo de ácidos graxos e estimulação de genes relacionados à adipogênese 

são regulados também pelos receptores nucleares PPAR. Estudos anteriores mostraram que 

animais tratados com ração hipercalórica apresentavam esteatose hepática, com o aumento 

significativo de RNAm de PPARGAVRILOVA et al., 2003; BROWNING e HORTON, 

2004. Em concordância com esses resultados, animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica 

apresentaram um aumento significativo de RNAm de PPARem comparação com os animais 

C57 tratados com dieta hipercalórica.  

A isoforma β1 parece ter papel relevante no metabolismo de triglicérides, uma vez 

que animais KOβ1 tratados com dieta rica em gordura, apresentaram trigliceridemia 

significativamente mais alta em comparação com os animais C57. A DGAT 2 é uma enzima 

responsável pela etapa final de síntese de triglicérides no fígado.  Os nossos resultados 

mostraram que animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica apresentaram um aumento 

significativo no RNAm da DGAT 2, o que também contribui para o acúmulo de gordura no 
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fígado. De fato Yamaguchi et al.(2007) mostraram que inibindo a DGAT 2, a síntese de 

triglicérides diminui com consequente melhora esteatose hepática em camundongos obesos com 

EHNA.   

Sabe-se que na síndrome metabólica a homeostase lipídica encontra-se 

corrompida e nesta condição o fígado aumenta a secreção de VLDL no plasma e, 

consequentemente, o nível de triglicérides plasmático também se eleva (ADIELS et al.,2008). 

Surpreendentemente, nossos resultados mostraram que apesar dos níveis elevados de triglicérides 

no plasma, a síntese e exportação de VLDL do fígado estavam reduzidas nos animais KOβ1, já 

que os níveis da expressão da proteína MTTP estavam significativamente diminuídos quando 

comparados com o grupo C57. A ausência da isoforma β1 em conjunto com o uso da ração 

hipercalórica, que implica na metilação do RNAm para MTTP (CHANG et  al., 2010), explica o 

acúmulo agravado de triglicérides no fígado, desencadeando o desenvolvimento da DHGNA.  

Os processos de exportação de lipoproteínas no tecido hepático também se 

encontraram alterados nos animais estudados.  Os receptores Sortilin 1 atuam  na síntese e 

exportação de VLDL e na regulação dos níveis plasmáticos de LDL (FON TACER & 

ROZMAN, 2011). Os resultados da expressão do gene SORT1 sugerem que os fatores 

nutricionais interferem diretamente na expressão gênica desses receptores. Os animais tratados 

com dieta hipercalórica apresentaram diminuição acentuada da expressão do receptor quando 

comparado aos tratados com dieta padrão, evidenciando que a exportação de triglicerídeos esteja 

comprometida nos animais tratados com dieta hipercalórica, explicando o acúmulo de 

triglicérides nos fígados desses camundongos.  

Portanto, podemos concluir até o momento que no modelo de obesidade estudado 

observamos aumento na síntese de triglicérides e redução na síntese e na exportação de VLDL 

no fígado desses animais, constituindo no estímulo inicial para o desenvolvimento da EHNA. 

O receptor β1 apresenta papel importante também na manutenção dos níveis de 

colesterol plasmático total, uma vez que a ausência desta isoforma eleva significativamente este 

parâmetro nos animais KOβ1 quando tratados com dieta hipercalórica. Diversos estudos clínicos 

mostraram que a administração de beta bloqueadores a paciente eleva os níveis de colesterol total 

e suas frações (BELL, BAKRIS & McGILL, 2008).  

As lipoproteínas são fonte de colesterol para o fígado (GINSBERG, ZHANG & 

HERNANDEZ-ONO, 2005). O nível de LDL do plasma é determinado pela relação entre sua 
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produção e remoção do plasma pelos hepatócitos por meio dos receptores para LDL. Nossos 

resultados mostraram que os níveis de RNAm do LDL-R estão significativamente aumentados 

nos animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica. Em contrapartida, a determinação da 

expressão de LDL-R por Western Blotting mostrou que os camundongos KOβ1 tratados com 

dieta hipercalórica reduziram significativamente a expressão da proteína em relação aos demais 

grupos. Mecanismos de retroalimentação do colesterol celular influenciam os níveis de LDL-R 

presentes nas membranas dos hepatócitos. O aumento dos níveis de colesterol hepático promove 

a diminuição da expressão de LDL-R. Nossos resultados mostraram que os animais KOβ1 

tratados com dieta hipercalórica apresentavam nível de colesterol plasmático significativamente 

aumentado, estando de acordo com os resultados obtidos pelo Western Blotting. 

Apesar de controverso com os resultados do qPCR, os resultados da expressão 

proteica de LDL-R podem ser explicados pelos mecanismos de regulação dos receptores LDL a 

nível proteico. Os LDL-R podem sofrer atuação da proteína PCSK9 que promove a degradação 

dos receptores de LDL ocasionando o aumento dos níveis de LDL no plasma (FON TACER & 

ROZMAN, 2011). De fato, camundongos KOβ1 tratados com dieta hipercalórica apresentaram 

um aumento significativo na expressão de RNAm de PCSK9. 

Nossos resultados sugerem que o receptor adrenérgico β1 pode exercer influência 

direta na regulação dos níveis de LDL plasmático, já que os animais KOβ1 tratados com dieta 

padrão apresentaram uma redução significativa na expressão de RNAm de PCSK9 em 

comparação com o grupo C57. Estudos anteriores demonstraram que deficiência na PCSK9 

confere resistência a esteatose hepática (ZAID et al., 2008). Em linha com esses estudos, nossos 

resultados mostraram que os animais KOβ1 tratados com dieta padrão não apresentavam 

esteatose hepática na histologia. 

Ainda na via de colesterol os reguladores SREBP-2 e LXR foram estudados. 

Surpreendentemente, nossos resultados mostraram que ambos os genes apresentavam uma 

expressão de RNAm elevada nos animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica. Estudos 

anteriores mostraram que a ativação farmacológica do LXR também induz esteatose hepática e 

promove secreção de partículas de VLDL pelo fígado. A saber, o LXR ativa o fator SREBP-1c 

de maneira independente e promove lipogênese, além de ativa outros fatores lipogênicos como o 

ChREBP. (REPA et al., 2000; SCHULTZ et al., 2000; CHA e REPA, 2007). De acordo com 

esses estudos, além da insulina e da glicose, os animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica 
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apresentavam também a alta expressão de RNAm do LXR como indutor de fatores lipogênicos, 

favorecendo a elevada síntese de ácidos graxos. O LXR também exerce controle negativo sobre 

o receptor de LDL, mediando a captura de colesterol e induzindo a expressão da Idol,  proteína 

degradadora induzível de LDLR(ZELCER et al., 2009). A alta expressão de RNAm de LXR 

pode ser outro fator influente na degradação da proteína de LDL-R observada nos animais KOβ1 

tratados com dieta hipercalórica. 

Sabe-se que quando os níveis intracelulares de colesterol caem, o SREBP-2 induz 

a biossíntese e captura de lipoproteínas do plasma (BROWN e GOLDSTEIN, 1997). Em 

contraste, o excesso de colesterol extracelular inibe o SREBP-2 e ativa o LXR, que promove a 

exportação e o transporte de colesterol do fígado para o plasma (PEET, JANOWSKI e 

MANGELSDORF, 1998). Assim, nos nossos animais o RNAm para o SREBP-2 e para o LXR 

estavam aumentados e, portanto, a via de síntese e captura e a via de exportação encontraram-se 

estimuladas nos camundongos KOβ1 tratados com dieta hipercalórica. Esses dados sugerem que 

o receptor adrenérgico β1 esteja diretamente relacionado com o metabolismo de colesterol. 

Os animais KOβ1 tratados com dieta hipercalórica apresentaram uma expressão de 

RNAm significativamente elevada do gene ABCA1, proteína importante o transporte da 

lipoproteína HDL para o fígado em comparação com os outros grupos, porém isso pode ser 

explicado pela alta expressão de RNAm de LXR, que estimula a expressão de ABCA1, 

mediando a ativação (ZHAO C & DAHLMAN-WRIGHT K, 2010). 

Estudos anteriores mostraram que a síntese de colesterol também pode ser ativada 

pelo TNF- α, que também inibe a eliminação de colesterol através dos ácidos da bile, que juntos 

contribuem no aumento do colesterol-LDL e redução de Colesterol-HDL (TACER et al., 2007; 

FON TACER, POMPON & ROZMAN, 2010). Como a obesidade está relacionada com aumento 

dos níveis de colesterol e triglicérides, bem como o aumento de citocinas pró-inflamatórias e 

resistência à insulina, resolvemos investigar a relação do receptor adrenérgico β1 nestes 

parâmetros. 

O TNF- α é uma proteína com propriedades pró-inflamatórias secretadas por 

monócitos e adipócitos. Citocinas inflamatórias como o TNF-α são fundamentais no 

desenvolvimento de gordura hepática e subsequente dano no fígado por álcool (IIMURO et al., 

1997; YIN et al., 1999). O TNF- α reduz a sensibilidade à insulina, já que em ratos obesos a 

neutralização do TNF-α causou melhora significativa na captação de glicose em resposta à 
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insulina, revelando sua relação com resistência insulínica na obesidade (HOTAMISLIGLI, 

SHARGILL & SPIEGELMAN, 1993). Nossos resultados mostraram que os animais KOβ1, 

apesar de apresentarem o fígado histologicamente saudável, já possuem alteração em processos 

dependentes de insulina, como a homeostase glicêmica e o metabolismo de lipídios, já que os 

animais KOβ1 tratados com dieta padrão apresentaram níveis significativamente elevados de 

RNAm de TNF-α em comparação com os animais C57 tratados com dieta padrão. Esses 

resultados mostraram que o receptor adrenérgico β1 contribui diretamente na redução a 

sensibilidade à insulina com consequentes causas para o desenvolvimento da DHGNA. 

Apesar da hiperglicemia ser normalmente relacionada com a resistência à insulina, 

é possível que a hiperglicemia observada nos camundongos KOβ1 seja devido a um efeito direto 

da ausência do receptor adrenérgico β1. Estudo em cultura de adipócitos marrons mostra que a 

noradrenalina aumenta a captação de glicose nas células induzida pela insulina. Este aumento 

pode ser mediado pelo receptor adrenérgico β3 e  β1, sem aparente contribuição dos outros 

receptores adrenérgicos β2, α1 e α2 (CHERNOGUBOVA, CANNON & BENGTSSON, 2004), 

mostrando que existe uma interação entre os sistemas de sinalização da insulina e adrenérgico 

pelo menos no tecido adiposo marrom (BRONNIKOV et al, 1999; BENGTSSON et al, 2000; 

KIKUCHI-UTSUMI et al, 1997; LINDQUIST et al, 2000; NIKAMI et al, 1996). O aumento na 

sensibilidade à insulina se dá por meio de aumento da oxidação de ácidos graxos, da captação e 

utilização da glicose no tecido adiposo e no músculo esquelético e de redução da produção 

hepática de glicose, levando a um melhor controle dos níveis séricos de glicose, de ácidos graxos 

livres e de triacilglicerol (RAJALA e SCHERER, 2003; MATTISON & JESEN, 2003). O 

presente estudo sugere que essa disfunção entre SNS e sinalização de insulina pode ser uma das 

causas para o desenvolvimento da DHGNA em camundongos KOβ1, já que esses animais 

apresentaram redução na sensibilidade à insulina visualizada no IPITT, além de distúrbios no 

metabolismo lipídico.  

Nós também mostramos que os níveis de RNAm de adiponectina estavam 

significativamente reduzidos nos camundongos KOβ1 tratados com dieta padrão, sugerindo a 

influência direta do receptor adrenérgico β1 na expressão de RNAm de adiponectina. A 

adiponectina é uma adipocina que age como fator protetor de doenças cardiovasculares e 

aumenta à sensibilidade a insulina (OLOFSSON, STILLEMARK-BILLTON & ASP, 2000). Em 

resumo, a resistência à insulina induz anormalidades lipídicas e consequentemente à DHGNA e a 
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ausência dos receptores adrenérgicos correlacionam-se positivamente com o agravamento desse 

quadro, já que existe uma associação entre baixos níveis da adiponectina com resistência à 

insulina e hiperinsulinemia.  Por outro lado, somente os animais KOβ1 tratados com dieta 

hipercalórica apresentaram níveis de RNAm significativamente elevados para Resistina, que é  

uma proteína com características pro-inflamatórias, que normalmente apresenta-se mais elevada 

na obesidade. Além disso, ela promove resistência à insulina por meio de aumento da 

gliconeogênese hepática (RAJALA & SCHERER, 2003). Porém não é claro se a alta expressão 

de RNAm da resistina é decorrente da obesidade mais severa nos animais KOβ1 tratados com 

dieta hipercalórica ou se é decorrente da ausência do receptor adrenérgico β1, indicando a ação 

direta na expressão da Resistina. 

Assim, nos mostramos que dentre os principais fatores que promovem o 

desenvolvimento da DHGNA nos animais com nocaute para o receptor adrenérgico β1  tratados 

com dieta hipercalórica se destacam aumento no RNAm de  enzimas lipogênicas e na produção 

de lipoproteínas no tecido hepático, ocasionando um desbalanço entre a síntese e exportação de 

triglicerídeos e colesterol para o plasma, e o consequente acúmulo de gordura no  tecido 

hepático. No entanto, não é claro se essas alterações são decorrentes da ausência do receptor 

adrenérgico β1 per se, ou se pela obesidade mais severa observada nos animais KOβ1 tratados 

com dieta hipercalórica. 

Além disso, é possível que os receptores β1 apresentem papel importante no 

metabolismo de glicose, já que os camundongos KOβ1 apresentaram alterações em diversas 

adipocinas envolvidas na sinalização da insulina nas células, apresentando sensibilidade reduzida 

a este hormônio, favorecendo o desenvolvimento de DHGNA. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A isoforma β1 dos receptores adrenérgicos exerce papel fundamental na regulação 

do metabolismo energético, uma vez que sua ausência leva ao desenvolvimento de obesidade 

severa, síndrome metabólica e esteatohepatite não alcoólica. 

Os mecanismos que levam ao desenvolvimento na esteatohepatite são aumento da 

síntese e diminuição da exportação de gorduras do fígado.  

Os processos de síntese e exportação de triglicerídeos e colesterol no fígado são 

dependentes do receptor adrenérgico β1.   

O receptor adrenérgico β1 parece ter papel fundamental na homeostase glicêmica e 

lipídica, através da sinalização de insulina. 
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