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Resumo

Doenças crônicas, como a diabetes mellitus e doenças cardiovasculares,

podem ter sua fisiopatologia relacionada com a obesidade, sendo uma importante

questão de saúde pública em todo o mundo. Os lipídios, uma das

macromoléculas constituintes do tecido adiposo, servem como substrato

energético para manutenção da homeostase celular, além de estarem presentes

nas membranas celulares ou intracelularmente em gotas lipídicas. Os lipídios

armazenados em gotas podem ser degradados por vias endógenas lisossomais

como a autofagia graças a diversas enzimas, como lipases que degradam lipídios

quando recrutados em estruturas chamadas auto fagossomos. O mal

funcionamento desta via pode ser um fator etiológico para doenças relacionadas à

obesidade.

Os adrenoceptores β, particularmente o do subtipo β3 no tecido adiposo

marrom, quando estimulados com catecolaminas, como a noradrenalina, tem

papel relevante na estimulação da lipólise e da termogênese por meio da proteína

termogenina (UCP1), regulando os níveis de gotas lipídicas. O Mirabegron é um

fármaco seletivo para os receptores β3, sendo recentemente utilizado na clínica

para o tratamento de bexiga hiperativa. Estudos apontaram um possível papel

desse fármaco na modulação do metabolismo lipídico. Dessa forma, o objetivo

deste trabalho foi investigar os efeitos no metabolismo lipídico e da termogênese

mediados pelo Mirabegron em adipócitos murinos marrons e avaliar o papel da

autofagia nesse processo. Para tanto, foram utilizadas metodologias para

quantificação e avaliação de proteínas relacionadas ao processo autofágico,

avaliação da expressão gênica e proteica relacionadas à lipofagia e à

termogênese. Dessa forma, esse trabalho pode contribuir para compreensão de

vias relacionadas a degradação de lipídios proporcionando novos alvos para

fármacos e possíveis tratamentos para a obesidade.

Palavras-chave: Mirabegron, autofagia, termogênese, receptores adrenérgicos,

tecido adiposo marrom.
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Abstract

Chronic diseases, such as diabetes mellitus and cardiovascular diseases,

may have their pathophysiology related to obesity, being an important public

health issue worldwide. Lipids, one of the constituent macromolecules of

adipose tissue, serve as an energy substrate for maintaining cell

homeostasis, in addition to being present in cell membranes or intracellularly

in lipid droplets. Lipids stored in droplets can be degraded by endogenous

lysosomal pathways such as autophagy, thanks to several enzymes, like

lipases that degrade lipids when recruited into structures called

autophagosomes. Malfunctioning of this pathway may be an etiological factor

for obesity-related diseases.

β-adrenoceptors, particularly the β3 subtype in brown adipose tissue, when

stimulated with catecholamines such as noradrenaline, play a relevant role in

stimulating lipolysis and thermogenesis through the protein thermogenin

(UCP1), regulating the levels of lipid droplets. Mirabegron is a selective drug

for β3 receptors and has recently been clinically used for the treatment of

overactive bladder. Studies have indicated a possible role for this drug in the

modulation of lipid metabolism. Thus, the objective of this work was to

investigate the effects on lipid metabolism and thermogenesis mediated by

Mirabegron in brown murine adipocytes and to evaluate the role of

autophagy in this process. For this purpose, methodologies were used for

quantification and evaluation of proteins related to the autophagic process,

evaluation of gene and protein expression related to lipophagy and

thermogenesis. Thus, this work can contribute to the understanding of

pathways related to lipid degradation, providing new targets for drugs and

possible treatments for obesity.

Keywords: Mirabegron, autophagy, thermogenesis, adrenergic receptors,

brown adipose tissue.
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1.INTRODUÇÃO

1.1 Obesidade

A obesidade é uma doença caracterizada clinicamente como um estado de

aumento do peso corporal decorrente da expansão do tecido adiposo, de

intensidade suficiente para produzir consequências adversas relevantes para a

saúde (TRAYHURN, 2014). O indivíduo é considerado obeso quando apresenta um

índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m². Com o IMC entre 25

kg/m² e 29,99 kg/m², é considerado que o indivíduo possui sobrepeso. A obesidade

é um distúrbio multifatorial, podendo ter origem tanto genética (entre 30% e 40% dos

casos) quanto causas ambientais (entre 40% e 70%). Além disso, é importante a

interação entre a predisposição genética e a causa ambiental (DE FERRANTI;

MOZAFFARIAN, 2008).

A obesidade se desenvolve quando há um desbalanço energético entre a

quantidade de energia adquirida e o gasto energético. Atualmente, sabe-se que a

obesidade acarreta diversas alterações metabólicas em todo o organismo,

principalmente no metabolismo lipídico. Na obesidade, os níveis elevados de ácidos

graxos livres afetam o metabolismo lipídico ao aumentar a produção de lipoproteína

de muito baixa densidade (VLDL) pelo fígado, reduzir os níveis de lipoproteína de

alta densidade (HDL) e aumentar a quantidade de pequenas partículas de

lipoproteína de baixa densidade (LDL) (DESPRÉS, 1994). Ademais, a obesidade em

muitos casos provoca intolerância à glicose e resistência à insulina, além de causar

inflamação sistêmica. Essa condição aumenta a chance do desenvolvimento de

outras doenças associadas ao alto índice de mortalidade e morbidade, como

diabetes, hipertensão, doenças cardíacas coronárias, dislipidemia, entre outras

(GOODWIN; STAMBOLIC, 2015).

A obesidade é hoje um problema de saúde pública mundial e sua incidência

tem crescido nas últimas décadas (GOODWIN; STAMBOLIC, 2015), segundo a

organização mundial da saúde (OMS) a estimativa é de que até 2025 2,3 bilhões de

adultos irão estar acima do peso, enquanto 700 milhões de adultos serão

considerados obesos . Apesar do aumento da ocorrência desse distúrbio metabólico,

as opções terapêuticas para o manejo desses indivíduos ainda são insuficientes,

uma vez que existe uma limitação na compreensão das vias de sinalização e
11



mecanismos moleculares que envolvem o controle do metabolismo lipídico (BUJAK

et al., 2015). Diversos medicamentos já foram desenvolvidos para o tratamento e

controle da obesidade, com mecanismos de ação diversos, como a inibição neural

do apetite e a inibição da absorção de gorduras pelo sistema digestivo (KAJIMURA;

SAITO, 2014). Entretanto, esses medicamentos apresentam uma série de contra

indicações e efeitos colaterais, como boca seca, insônia, tremores e irritabilidade,

prejudicando a adesão ao tratamento e, consequentemente, sua eficácia. (DE

FERRANTI; MOZAFFARIAN, 2008; KAJIMURA; SAITO, 2014). Logo, mesmo com

diferentes fármacos disponíveis, dieta hipocalórica e aumento da atividade física, o

manejo da doença nem sempre é possível (DE FERRANTI; MOZAFFARIAN, 2008).

1.2 Tecido Adiposo Marrom e o metabolismo lipídico

O tecido adiposo é considerado o principal reservatório energético do

organismo. Os adipócitos, células que compõem o tecido, são as únicas células

especializadas no armazenamento de lipídios na forma de triacilglicerol em seu

citoplasma, sem que isto afete sua integridade funcional (FONSECA-ALANIZ et al.,

2007). Em mamíferos existem dois tipos de tecido adiposo: o tecido adiposo branco

(TAB) e o tecido adiposo marrom (TAM). Ambos tecidos são similares em relação a

uma série de funções bioquímicas especializadas, como síntese e armazenamento

de triglicerídeos (lipogênese) e liberação de ácidos graxos não esterificados

(lipólise). No entanto, as funções globais desses dois tecidos são opostas: a gordura

branca armazena energia e a gordura marrom dissipa a energia (GIRALT;

VILARROYA, 2013).

Os adipócitos marrons são células de formato poligonal que armazenam

gordura em forma de múltiplas gotículas lipídicas que se difundem por todo seu

citoplasma (SAELY; GEIGER; DREXEL, 2012). Uma de suas principais

características morfológicas consiste na presença abundante de mitocôndrias

grandes e esféricas. O TAM em si é altamente irrigado por vasos sanguíneos e

inervadas com fibras noradrenérgicas. Tanto a presença das mitocôndrias quanto à

grande vascularização dão ao tecido a sua aparência de cor marrom, de onde se

origina seu nome (RAVUSSIN; GALVANI, 2011).

O tecido adiposo marrom foi descrito a princípio em mamíferos de pequeno

porte e recém-nascidos, no qual funciona como mecanismo de defesa contra baixas
12



temperaturas (HATAI, 1902; RASMUSSEN, 1923; CANNON, 2004). Até poucos anos

atrás acreditava-se que esse tecido regredia com o crescimento do ser humano,

estando ausente ou de quantidade irrelevante em adultos. Contudo, pesquisadores

descobriram nas últimas décadas que adultos apresentam TAM funcional, porém em

menor quantidade (NEDERGAARD; BENGTSSON; CANNON, 2007; KAJIMURA;

SAITO, 2014). O TAM em seres humanos adultos são encontrados na região

cervical, supraclavicular, perirrenal/adrenal e em regiões paravertebrais ao redor de

grandes vasos, além de coexistir com o TAB e o tecido muscular esquelético

(RAVUSSIN; GALVANI, 2011).

O TAM possui a capacidade única de realizar o processo denominado

termogênese, que aumenta o gasto energético através do desacoplamento do

metabolismo oxidativo da produção de ATP. Esse mecanismo se dá através da ação

de uma proteína chamada proteína desacopladora 1 (UCP1) ou termogenina,

localizada na membrana interna das mitocôndrias, que catalisa a passagem de

prótons através da membrana interna, dissipando o gradiente eletroquímico que é

gerado pela cadeia transportadora de elétrons (KRAUSS; ZHANG; LOWELL, 2005;

BARTELT et al. 2011; FEDORENKO et al. 2012).

A ativação do TAM ocorre via receptores adrenérgicos do subtipo β3, através

da ação de catecolaminas liberadas pelo sistema nervoso simpático. Em ambientes

de baixas temperaturas, as descargas do sistema nervoso simpático aumentam,

podendo resultar na expansão do tecido (KLINGENSPOR, 2003). Estudos

demonstram que o aumento da atividade do TAM pode regular o aumento da

adiposidade, devido a um aumento simultâneo da taxa metabólica de repouso

(ARCH et al., 1984; ROTHWELL, 1997). O consumo excessivo de calorias pode

estimular a expansão do tecido, e ativar a termogênese como uma tentativa de

manter o peso corporal do indivíduo. Esse processo é denominado de termogênese

induzida pela dieta (ROTHWELL, 1997).

1.3 Mirabegron

No sistema nervoso simpático, os receptores adrenérgicos apresentam papel

central na mediação de respostas de níveis celulares até órgãos após descargas

simpáticas de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina). Os receptores

adrenérgicos se encontram na superfície celular e são acoplados a proteínas G, as
13
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quais interagem com segundos mensageiros intracelulares, que irão efetuar a

resposta (COMAN et al., 2009). Sendo assim, essa classe de receptores é de suma

importância para a homeostase do organismo como um todo. Os receptores

adrenérgicos são divididos em 2 classes, de acordo com suas funções: alfa (α) e

beta (β) (TAYLOR, 2007).

Inicialmente, acreditava-se que os efeitos fisiológicos dos β-receptores

adrenérgicos se davam pela ação de apenas dois subtipos. Contudo, em meados da

década de 70, pesquisadores observaram ações fisiológicas no tecido adiposo e

trato digestivo, como lipólise e relaxamento de músculo liso, as quais não era

compatíveis com a ação dos receptores β1 e β2 (HARMS et al., 1977; TAYLOR,

2007). Em 1984, Arch e colaboradores foram capazes de comprovar a existência de

um terceiro e novo subtipo de receptor β, os receptores β3-adrenérgicos, que

possuem como estrutura 7 segmentos transmembranares. Quando ativados, a

proteína G estimulatória que está acoplada ao receptor age aumentando a atividade

da adenilato ciclase e consequentemente aumentando os níveis de Adenosina

monofosfato cíclico (AMPc) (ANDERSSON, 2016). Esses receptores estão

localizados em alguns órgãos como bexiga, pâncreas, coração, intestino delgado e

em grande quantidade no tecido adiposo (TAYLOR, 2007; COMAN et al., 2009).

Devido a sua abundante presença no tecido adiposo marrom, pesquisadores

trabalham no desenvolvimento de agonistas do receptor β3 com intuito de gerar

maior ativação do tecido e, consequentemente, o aumento do gasto energético

como forma de controle da adiposidade (ARCH; WILSON, 1996; WEYER; GAUTIER;

DANFORTH, 2008). Estudos em roedores indicam que a estimulação do tecido

adiposo marrom por agonistas que agem nos receptores β3 aumenta tanto o gasto

energético quanto a oxidação de ácidos graxos e leva a diminuição de reservas de

gordura, preservação da massa magra e melhora na sensibilidade à insulina.

Entretanto, a elaboração desses fármacos encontra um grande obstáculo: a não

seletividade dos agonistas, provocando a ativação de receptores β1 e β2 e assim,

consequências cardiovasculares, como aumento da frequência cardíaca e pressão

arterial (ARCH; WILSON, 1996).

O Mirabegron é um fármaco agonista β3-adrenérgico que foi originalmente

desenvolvido a fim de substituir o tratamento existente para bexiga hiperativa,

caracterizada pelo aumento da urgência e da frequência urinária e/ou incontinência

(KHULAR et al., 2013). Ao se ligar aos receptores encontrados na bexiga urinária, o
14



fármaco induz a ativação do mesmo e, consequentemente, aumentará os níveis de

AMPc, que por sua vez ativa receptores de K+, causando hiperpolarização da

membrana. Dessa forma, essa cascata de sinalização promove o relaxamento do

músculo detrusor da bexiga (ANDERSSON, 2016).

O Mirabegron é altamente lipofílico, portanto a principal rota de metabolismo

do fármaco é a hepática. Durante estudos e testes, esse fármaco demonstrou ser

bem tolerado pelo organismo e de maior aceitação dos pacientes devido ao fato de

apresentar menos efeitos colaterais quando comparado às demais drogas

anticolinérgicas pré-existentes e utilizadas por pacientes com bexiga hiperativa

(DEHVARI, 2018). Além dessa função terapêutica, também foi notado que o

Mirabegron estimula a atividade do tecido adiposo marrom e aumenta a taxa de

metabolismo de descanso (CYPESS, 2015). Diante da seletividade e baixa afinidade

do Mirabegron em outros receptores do subtipo β, o estudo da sua atuação no tecido

adiposo marrom e das vias envolvidas da sua possível ação no conteúdo lipídico

armazenado nessas células se mostra uma possível opção para desenvolvimento de

terapêuticas para o tratamento da obesidade.

1.4 Autofagia

Todas as células eucarióticas possuem mecanismos de degradação

intracelular. Um desses mecanismos é mediado por uma organela de características

singulares, o lisossomo (PANKIV et al., 2007). Diferentes conteúdos celulares são

degradados pelo lisossomo, os quais são entregues para a organela através de um

processo definido como autofagia (PANKIV et al., 2007). A autofagia é categorizada

em três tipos, a macroautofagia (também denominada adiante apenas como

autofagia), microautofagia e autofagia mediada por chaperonas, sendo a

macroautofagia a principal dessas vias degradativas (PANKIV et al., 2007; SAHA et

al., 2018).

A autofagia então é definida como um processo de digestão intracelular, no

qual é promovida a degradação enzimática de componentes citosólicos por enzimas

lisossomais. Esse processo é mediado por uma vesícula de dupla membrana

denominada autofagossomo, a qual é responsável por englobar componentes

celulares e entregá-los para o lisossomo (MIZUSHIMA, 2005). Sendo assim, a

autofagia ocorre em seis etapas: (i) a iniciação, no qual há a formação de um
15



fagófaro, estrutura que precede o autofagossomo; (ii) a nucleação e (iii) a expansão

do fagófaro inicial; (iv) a formação do autofagossomo, que irá engolfar o material

citosólico; (v) a fusão autofagossomo-lisossomo; e por fim (vi) a degradação

lisossomal (KABEYA et al. 2000). Atualmente, sabe-se que mais de 30 genes

relacionados com a autofagia (ATGs) estão relacionados à iniciação e controle das

etapas do processo autofágico (KUNDU; THOMPSON, 2008).

A autofagia pode ser classificada em dois tipos diferentes, a seletiva e a

não-seletiva, as quais são desencadeadas por estímulos diferentes(HURLEY;

YOUNG, 2017). A autofagia seletiva tem como objetivo remover e reciclar materiais

nocivos ou dispensáveis para a célula, como por exemplo: agregados proteicos,

proteínas mal-formadas, organelas danificadas ou não utilizadas, patógenos

intracelulares, entre outros. Cabe ressaltar que o acúmulo desses conteúdos pode

acarretar no desenvolvimento de sérias doenças em seres humanos, como câncer,

neurodegeneração, entre outras (ZAFFAGNINI; MARTENS, 2016; HURLEY;

YOUNG, 2017). Por sua vez, a autofagia em massa ocorre quando a célula passa

pelo processo de privação nutricional e é fundamental para manter os níveis de

energéticos da célula, provendo lipídios, aminoácidos e nucleotídeos (HURLEY;

YOUNG, 2017).

Um exemplo de processo autofágico seletivo está na degradação de

proteínas ubiquitinadas ou propensas a agregação. Essa atividade é mediada

através do reconhecimento de substratos ubiquitinados pela proteína autofágica

p62/SQSTM1 (PANKIV et al., 2007). A proteína de mamífero p62/SQSTM1 se liga

diretamente aos substratos ubiquitinados através do seu domínio associado à

ubiquitina, recrutando esses substratos para o autofagossomo através da ligação

concomitante às moléculas de LC3 (cadeia leve 3 da proteína 1 associada a

microtúbulos) que se encontram nas membranas internas e externas do

autofagossomo (PANKIV et al., 2007; SHANWARE; BRAY; ABRAHAM, 2013).

Recentemente, descobriu-se através de experimentos in vitro e in vivo, o

envolvimento da autofagia seletiva no sequestro de gotículas lipídicas por

autofagossomos e sua entrega para a degradação lisossômica, alterando assim toda

a concepção do metabolismo lipídico celular (SINGH et al., 2009). Até então,

acreditava-se que a degradação de lipídeos armazenados no tecido adiposo era

atribuída exclusivamente às ações de enzimas hidrolíticas do citoplasma celular ou

lipases (LIU; CZAJA, 2013). O mecanismo pelo qual as gotículas lipídicas são
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especificamente selecionadas no processo de autofagia e direcionadas para a

degradação ainda não está completamente elucidado, sendo alvo recorrente de

diversas novas pesquisas (OUIMET, 2013).

No tecido adiposo marrom a autofagia ocorre principalmente na degradação

de mitocôndrias, o que interfere na termogênese, indicando que o processo da

termogênese e autofagia no tecido adiposo marrom podem ser processos inversos

(CAIRÓ et al., 2016). Contudo, o envolvimento dos dois processos e seus

mecanismos, além de sua relação com o metabolismo lipídico necessitam de mais

estudos.

2. Justificativa

Estudos anteriores mostraram que o consumo excessivo de calorias pode

estimular a expansão dos adipócitos marrons e a termogênese como uma

adaptação para manter o peso corporal do indivíduo. A termogênese conhecida

como, induzida por dieta, é mediada pela UCP1 (ROTHWELL e STOCK, 1997). Na

ausência dessa proteína, experimentos utilizando ratos observaram que os mesmos

são mais propensos à obesidade induzida pela dieta. O nocaute do tecido adiposo

marrom com um agente tóxico dirigido ao promotor da UCP1 demonstrou o papel

protetor desse tecido contra a obesidade (LOWELL et al. 1993).  

Pesquisas para desenvolvimento de novos fármacos que possuemos

receptores β3-adrenérgicos como alvos, encontrados majoritariamente nesse tecido,

encontram múltiplos fatores que contribuem para o insucesso, incluindo a baixa

biodisponibilidade oral e reatividade cruzada com os receptores β1-adrenérgicos, que

causam efeitos cardiovasculares indesejáveis (ARCH, 2011). O Mirabegron, além de

possuir uma alta biodisponibilidade, tem uma maior afinidade de ligação in vitro com

receptores β3 em comparação com outros membros de sua classe, como a efedrina,

um simpatomimético misto (MALIK et al., 2012; TAKASU et al., 2007; VANSAL e

FELLER, 1999). 

Em um estudo realizado utilizando doses de 200mg de mirabegron e

tomografia de emissão de pósitrons (PET) para estudar receptores β3-adrenérgicos

humanos, demonstrou que quando comparado ao grupo placebo, o grupo que

recebe o fármaco apresentou um aumento na taxa metabólica de repouso. A

atividade do tecido adiposo marrom pode ser um preditor significativo desse
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aumento (CYPESS, et al., 2015). Diante das evidências da possível ação do tecido

adiposo marrom de forma protetora em condições como a obesidade, para

manutenção do peso corporal, e a ativação de receptores β3 estar envolvida no

aumento da taxa de lipólise dos adipócitos, o objetivo do presente trabalho foi

verificar a ação do Mirabegron na diminuição das gotículas lipídicas presentes nos

adipócitos marrons e verificar se sua ação é via processo autofágico.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do Mirabegron sobre o

metabolismo lipídico em adipócitos marrons e avaliar a relação entre os processos

de termogênese e autofagia nessas células, com intuito de elucidar mecanismos

relacionados ao controle da adiposidade.

3.2 Objetivos específicos

● Averiguar a relação do fluxo autofágico e da termogênese em adipócitos

marrons tratados com Mirabegron;

● Averiguar os níveis proteicos da termogenina (UCP1) mediada pelo

Mirabegron;

● Averiguar os níveis proteicos da LC3 e da P62 mediada pelo tratamento com

Mirabegron

● Avaliar a modulação mediada pelo Mirabegron na expressão de genes

relacionados a termogênese e a autofagia em adipócitos marrons;

● Estudar a via autofágica modulada pelo Mirabegron;
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4. MÉTODOS

4.1 Modelo Celular

Como modelo celular foram usados adipócitos marrons murinos imortalizados

(9B), diferenciados a partir de pré-adipócitos. Essas células foram cordialmente

doadas pelo professor Dr. Marcelo Mori, docente da Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), para que esse estudo pudesse ser realizado.

As células foram mantidas em placas de petri de cultura estéreis, utilizando o

meio de cultura DMEM-High Glucose (Dulbecco's Modified Eagle Medium)

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% de

penicilina/estreptomicina. A remoção das células da placa de cultura foi realizada

pelo método da tripsinização, utilizando tripsina-EDTA (0,05%) seguido de incubação

a 37°C por 5 minutos. O agregado celular foi ressuspendido em meio de cultura e

assim as células recultivadas em novas placas de petri estéreis. Estas foram

mantidas em estufa a 37 °C e atmosfera de 5% de CO2.

Para o processo de diferenciação, as células foram colocadas em placas de

cultura com 12 poços, onde cada poço contém capacidade para 1 mL. Após esse

processo, foi realizado um protocolo de diferenciação de 8 dias, no qual as células

foram expostas a um coquetel contendo 20 nM insulina, 1 nM triiodotironina, 0,5 mM

isobutilmetilxantina, 1 μM dexametasona e 0,125 mM indometacina, 1 µg

rosiglitazona durante 8 dias. (MORI et al., 2014).

Após o plaqueamento é necessário que as células atinjam 100% de

confluência, sendo este momento considerado o dia 0. No dia 2 se inicia a

administração do coquetel de diferenciação com as drogas insulina, triiodotironina,

isobutilmetilxantina, dexametasona, indometacina e rosiglitazona; no dia 4 é

administrado um coquetel que inclui as drogas insulina, triiodotironina e

rosiglitazona; no dia 6 é administrado apenas a insulina; e no dia 8 as células estão

diferenciadas para o experimento desejado. Ao realizar esse protocolo, é necessário

ter alguns cuidados como aquecer a rosiglitazona e a indometacina, além de manter

as luzes do fluxo apagadas, tendo em vista que algumas drogas utilizadas são

fotossensíveis. Para a administração dessas drogas vale ressaltar que é necessário

diluí-las a partir da concentração de estoque. Após esse processo, foi possível
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verificar visualmente o processo de diferenciação celular, como mostrado na Figura

1.

Figura 1. Etapas da diferenciação celular da linhagem 9b de pré-adipócitos. 1-Dia 0:
pré-adipócitos não diferenciados, 2-Dia 4: pré-adipócitos em diferenciação, arredondamento e
diminuição do tamanho celular, 3-Dia 6: pré adipócitos em diferenciação, presença de gotículas
lipídicas e diminuição e arredondamento do tamanho celular, 4-Dia 8: adipócitos marrons, presença
de muitas gotículas lipídicas.

Após o período de diferenciação na placa contendo 12 poços, foi realizada a

análise da expressão de proteínas relacionadas a termogênese e o fluxo autofágico,

por meio da técnica de Western Blotting. As células diferenciadas foram tratadas

com Mirabegron nas concentrações de 10 nM e 1 μM, na presença e na ausência de

cloreto de amônio (NH4CL) pelos períodos de 2,4 e 6 horas. Esta droga é utilizada,

pois o processo autofágico é contínuo e cíclico; como a droga se trata de um inibidor

da fase final da autofagia, ao utilizá-la, o material resultante da autofagia é mantido

ao invés de ser reciclado, permitindo uma melhor avaliação da resposta do

Mirabegron na autofagia. A placa de células foi feita na seguinte configuração:

Figura 2. Placa de células para tratamento de experimento de Western blotting.

Após serem tratadas, as células foram devidamente transferidas para

eppendorfs seguindo a metodologia descrita no tópico a seguir. Posteriormente foi

realizada a quantificação de proteínas dos extratos pelo método de Bradford. O
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preparo das amostras foi realizado com tampão de amostra 4x, na proporção de 1/1

com volume final de 180 μL e 180 μg, para ser utilizado entre 15 μL e 25 μL de

amostra por Western Blotting. Após a corrida para separar as proteínas e a

transferência para a membrana de polivinilideno fluoreto (PVDF), foram utilizados os

anticorpos específicos da autofagia e termogênese para então ser realizada a

revelação do produto final.

Foi efetuada também a técnica de PCR em tempo real. As células

diferenciadas foram submetidas a tratamento, o qual foi realizado em duplicatas:

controle negativo, no qual ocorria apenas a troca do meio de cultura celular; controle

positivo (para o controle positivo da termogênese foi utilizado a noradrenalina);

Mirabegron em duas diferentes concentrações (10nM e 1μM); além do grupo

starvation (como controle positivo do processo autofágico), onde as células

passaram por privação nutricional com meio de cultura apropriado. A placa de

células foi elaborada na seguinte configuração:

Figura 3. Placa de células para tratamento de experimento de PCR em tempo real.

As células posteriormente foram preparadas para a extração do RNA total

pelo método do TrizolR, seguida da síntese do cDNA e depois foi feita a análise dos

genes de interesse.

4.2 Estudo da expressão proteica da UCP1 (termogenina) e do fluxo autofágico
por Western Blotting

Para avaliar a expressão de proteínas relacionadas aos processos de

termogênese e autofagia, utilizou-se a técnica de Western Blotting. Para a ativação
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da termogênese mediada pelo Mirabegron, foi avaliada a expressão das proteínas

UCP1 (proteína responsável pelo processo de termogênese em adipócitos marrons)

e perilipina (proteína associada ao processo de lipólise em adipócitos). Para tanto,

as células foram previamente plaqueadas em placas de cultura celular de 12 poços.

O modelo celular foi então submetido ao protocolo de diferenciação e ao seu término

foram realizados tratamentos com Mirabegron (10 nM e 1 µM) por um período de 2,

4 e 6 horas. Para verificar a relação do processo de termogênese com a autofagia,

também verificou-se a ação do Mirabegron na presença e ausência de NH4Cl,

inibidor da fase final da autofagia, adicionado durante a última hora de cada

respectivo tratamento.

Já para a caracterização do fluxo autofágico, foram avaliados a expressão das

proteínas LC3-II e p62. Os adipócitos foram tratados com Mirabegron (10 nM e 1

µM) na ausência ou na presença do NH4Cl, que foi adicionado durante a última

hora de cada respectivo tratamento.

Após o período de tratamento, as células foram lavadas com PBS e mantidas

no gelo. Em seguida, adicionou-se aos poços contendo as células a solução de lise

(100 μL/poço), composta por tampão de lise RIPA (Tris-HCl 50 mM, NaCl 150 mM,

NP-40 1%, deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 0,1%, MgCl2 2 mM, pH 8,0) contendo os

inibidores de proteases (protease inhibitor cocktail - 1:100 e PMSF 1 mM) e de

fosfatases (NaF (fluoreto de sódio, 10 mM), Na3VO4 (ortovanadato de sódio, 1 mM),

Na2MoO4 (molibidato de sódio) 1 mM). O conteúdo das placas foi removido com

auxílio de scrappers e transferidos para eppendorfs, os quais foram mantidos no

gelo pelo período mínimo de 30 minutos, sendo homogeneizados a cada 10 minutos.

Em seguida, estes foram centrifugados a 13200 rpm por 10 minutos a 4°C. O

sobrenadante foi posteriormente recolhido, seguido do descarte do pellet. A

quantificação de proteínas dos extratos foi realizada pelo método de Bradford

(Bio-rad).

Para o preparo das amostras, 10-25 μg de proteínas totais foram submetidos

à incubação a 95ºC por 10 minutos com tampão de amostra (5X) (SDS 12%, glicerol

40%, EDTA 120 mM, azul de bromofenol 1 mg/mL, Tris/HCl 375 mM, pH: 6,8). As

amostras foram então aplicadas em gel de poliacrilamida (7% a 13,5%) e

submetidas à eletroforese (80-120 V, por 2 horas) para separação das proteínas,

sendo utilizado o padrão de peso molecular SDS-Page Molecular Weight Standards,

Low Range, para proteínas de baixo peso. Em seguida, as proteínas foram
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transferidas para membrana de PVDF (Polyvinylidene difluoride - EMD Millipore

Corporation) (300 mA, 1 hora), utilizando o tampão de transferência (Tris 25 mM,

glicina 192 mM e metanol 20%). Posteriormente, foi realizado o bloqueio de sítios

inespecíficos com leite em pó desnatado 5% em solução de TBS-T (Tris 20 mM,

NaCl 500 mM, Tween 0,2%, pH 7,5).

Para avaliação da termogênese, as membranas foram incubadas com

anticorpo primário anti-UCP1 (1:1000; Abcam). Para avaliação do fluxo autofágico,

incubou-se as membranas com os anticorpos primários anti-LC3 (1:2000) adquirido

da Cell Signaling, e mouse anti-SQSTM/p62 (1:2000) da Medical and Biological

Laboratories (MBL). As membranas também foram incubadas com o anticorpo

primário GAPDH (1:40.000; Abcam) como controle interno. Todos os anticorpos

foram diluídos em tampão TBS-T e leite em pó desnatado 1% e ficaram incubados

overnight, a 4 ºC sob leve agitação. No dia seguinte, as membranas as foram

lavadas com TBS-T (3 lavagens de 10 minutos cada) e incubadas com anticorpo

secundário anti-rabbit ou anti-mouse (1:5.000) diluído em tampão TBS-T com 5% de

leite em pó desnatado. Após 45 minutos de incubação sob agitação em temperatura

ambiente, as membranas foram lavadas novamente e o produto luminescente da

reação com o ECL (Perkin Elmer) revelado em fotodocumentador digital UVITEC

(Cambridge). A análise densitométrica foi realizada utilizando o software Uvitec

Alliance e as bandas foram normalizadas em relação ao controle interno (GAPDH).

Os valores foram expressos em relação ao controle (100%).

4.3 Quantificação de mRNA por real-time PCR

Para avaliar a relação entre a autofagia e a termogênese na linhagem de

adipócitos marrons 9B, genes relacionados aos dois processos celulares foram

analisados quanto à sua expressão pelo método de PCR em tempo real.

Foram avaliados os seguintes genes relacionados a autofagia: Tcfeb (fator de

transcrição EB, regulador central da autofagia), Map1lc3b (Proteína 1 Associada a

Microtúbulos Cadeia Leve 3 Beta, que codifica a proteína LC3, envolvida na

biogênese do autofagossomo).

Os genes relacionados a termogênese e adipogênese foram Ucp1

(termogenina), Ppargc1a (PGC1α, fator de transcrição marcador de biogênese
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mitocondrial) e Fabp4 (proteína de ligação a ácido graxo, aP2, é um marcador de

adipogênese). O gene TFIIB foi utilizado como marcador endógeno.

4.3.1 Extração de RNA total

A extração do RNA total foi realizada pelo método do TrizolR (Invitrogen). Foi

adicionado às células cultivadas em placas de 12 poços 500 μL de TrizolR, por 5

minutos a temperatura ambiente. Em seguida, o conteúdo das placas foi adicionado

a tubos eppendorf e posteriormente foram adicionados 200 μL de clorofórmio por 2

minutos em cada tubo. Após centrifugação a 12000 rpm por 15 minutos a 4°C, a

fase aquosa (contendo o RNA) foi coletada para a precipitação do RNA com 500 μL

de álcool isopropílico por 10 minutos a temperatura ambiente e centrifugadas a

12000 rpm por 10 minutos a 4°C. Posteriormente o sobrenadante foi descartado e o

pellet de RNA foi ressuspendido em 1 mL de etanol 75%, homogeneizado e

centrifugado a 7500 rpm por 5 minutos a 4°C. Após secagem do pellet, o RNA foi

ressuspendido em água destilada ultra pura (Invitrogen). A concentração de RNA foi

determinada por meio do espectrofotômetro NanoVue (GE Healthcare).

4.3.2 RT-PCR

Para a síntese do cDNA foi utilizado o kit High Capacity cDNA Reverse

Transcription Kits (Applied Biosystems). Foram utilizados 2 μg de RNA, 10 μL 2xRT

master mix (10 μL RT Buffer, 2,5 μL dNTP Mix (100 mM), RT Random Primers,

MultiScribe™ Reverse Transcriptase, inibidor RNase, H2O Nuclease-free) 1 μL da

enzima e H2O para o volume final de 20 μL. O termociclador foi programado com os

seguintes padrões: 10 min a 25ºC, 120 min a 37ºC, 5 min a 85ºC, em seguida, as

amostras foram resfriadas a 4ºC.

Posteriormente, para cada reação foram utilizados 2 μL do produto de cDNA,

tampão PCR 10x [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl], MgCl 50 mM, dNTP Mix

10 mM, primers sense e antisense, Taq DNA polimerase (5 unidades/μL) e

completado com água destilada ultra pura (Invitrogen) para o volume final de 15 μL.
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4.3.3 PCR em tempo real

Para determinação quantitativa dos genes supracitados, amostras foram

analisadas utilizando SYBR®Green Master Mix em um sistema 7500 Real-Time PCR

(Thermo Fisher), usando as condições de amplificação (50 °C por 2 min, 95 °C por

10 min e 40 ciclos de 95 °C por 15 s e 60 °C por 1 min). As curvas de dissociação

foram obtidas no final de cada amplificação para confirmar a especificidade da

amplificação. Os dados foram normalizados pelo gene endógeno e expressos como

média ± EPM dos dos cDNAs. Os experimentos foram realizados em duplicata

em dias diferentes.
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5. Resultados
5.1 Western Blotting

5.1.1 Processo autofágico

Para avaliar a ação do Mirabegron no processo autofágico de adipócitos

marrons, foi realizada a técnica de Western blotting para verificar a expressão das

proteínas LC3-II e p62, na presença e ausência do inibidor da fase final da autofagia,

NH4Cl. Os resultados preliminares sugerem que o Mirabegron (1 μM) foi capaz de

ativar a autofagia nessas células no período de 4 horas de tratamento, como pode

ser observado na Figura 4, devido ao aumento da expressão das proteínas

avaliadas na presença do inibidor autofágico.

Figura 4. Efeitos do tratamento com Mirabegron sobre a autofagia de adipócitos marrons 9B
após 2, 4 e 6 horas. Extratos de proteínas totais foram preparados a partir de adipócitos marrons

murinos da linhagem 9B previamente diferenciados, após o tratamento com Mirabegron (1 μM) em

diferentes períodos de tempo (2, 4 e 6 horas), na presença e ausência do inibidor da autofagia NH4Cl.

O painel mostra análises de western blotting com o anticorpo anti-LC3-II (15 kDa) e anti-p62 (62 kDa).

Foi utilizada como controle interno a proteína GAPDH (35 kDa).

Também foi verificado o efeito da concentração de 10 nM do Mirabegron no

processo autofágico das células. Os resultados se mostram similares à

concentração de 1 μM, demonstrando que o Mirabegron é possivelmente capaz de
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ativar a autofagia em adipócitos marrons mesmo em baixas concentrações, como

pode ser observado na Figura 5.

Figura 5. Efeitos do tratamento com baixa concentração de Mirabegron sobre a autofagia de
adipócitos marrons 9B após 2, 4 e 6 horas. Extratos de proteínas totais foram preparados a partir

de adipócitos marrons murinos da linhagem 9B previamente diferenciados, após o tratamento com

Mirabegron (10 nM) em diferentes períodos de tempo (2, 4 e 6 horas), na presença e ausência do

inibidor da autofagia NH4Cl. O painel mostra análises de western blotting com o anticorpo anti-LC3-II

(15 kDa) e anti-p62 (62 kDa). Foi utilizada como controle interno a proteína GAPDH (35 kDa).

5.1.2 Termogênese
Para verificar a ação do Mirabegron (1 μM) no processo de termogênese de

adipócitos marrons, foi realizada a técnica de Western blotting para verificar a

expressão das proteínas UCP1 e Perilipina. Com intuito de observar a relação do

processo de termogênese com a autofagia, as células foram tratadas também com o

inibidor autofágico NH4Cl. Os resultados sugerem que o Mirabegron foi capaz de

induzir a termogênese (Figura 6 A) e a lipólise (Figura 6 B) em adipócitos marrons,

contudo esse aumento é ainda mais pronunciado na presença de NH4CL, o qual

inibe a fase final da autofagia. Isso sugere uma possível relação entre os processos

ativados pela ação do Mirabegron. Contudo, mais experimentos são necessários

para verificar essa hipótese.
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Figura 6. Efeitos do tratamento com Mirabegron sobre a termogênese e lipólise de adipócitos
marrons 9B após 2, 4 e 6 horas. Extratos de proteínas totais foram preparados a partir de

adipócitos marrons murinos da linhagem 9B previamente diferenciados, após o tratamento com

Mirabegron (1 μM) em diferentes períodos de tempo (2, 4 e 6 horas), na presença e ausência do

inibidor da autofagia NH4Cl. O painel mostra análises de western blotting com o anticorpo anti-UCP1

(33 kDa) e anti-perilipina (62 kDa). Foi utilizada como controle interno a proteína GAPDH (35 kDa).

Os efeitos do Mirabegron em baixa concentração (10 nM) também foram

verificados no processo de termogênese e lipólise de adipócitos marrons. É possível

observar na Figura 7 que os resultados sugerem que a concentração de 10 nM de

Mirabegron é capaz de induzir a termogênese e lipólise nas células apenas na

presença do inibidor da autofagia NH4Cl.
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Figura 7. Efeitos do tratamento com baixa concentração de Mirabegron sobre a termogênese e
lipólise de adipócitos marrons 9B após 2, 4 e 6 horas. Extratos de proteínas totais foram

preparados a partir de adipócitos marrons murinos da linhagem 9B previamente diferenciados, após o

tratamento com Mirabegron (10 nM) em diferentes períodos de tempo (2, 4 e 6 horas), na presença e

ausência do inibidor da autofagia NH4Cl. O painel mostra análises de western blotting com o anticorpo

anti-UCP1 (33 kDa) e anti-perilipina (62 kDa). Foi utilizada como controle interno a proteína GAPDH

(35 kDa).

5.3 PCR em tempo real
5.3.1 Processo autofágico
Foi avaliada a expressão de genes relacionados a autofagia e termogênese

após o tratamento com Mirabegron em duas diferentes concentrações (1 μM e 10

nM). Foram utilizados a Noradrenalina como controle positivo da termogênese e

starvation (privação nutricional) como controle positivo da autofagia. Para avaliar a

autofagia, foram verificados os genes Map1lc3b e Tcfeb. Como resultado,

observou-se que o Mirabegron parece induzir um pequeno aumento na expressão

gênica de Map1lc3b, apenas na concentração de 10 nM (Figura 8). Contudo, mais

experimentos são necessários para verificar essa hipótese.
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Figura 8. Níveis de expressão relativa de mRNA relacionados a autofagia em adipócitos
marrons da linhagem 9B após tratamento com diferentes concentrações de Mirabegron. Os
adipócitos marrons murinos da linhagem 9B previamente diferenciados foram expostos tratamento
com Mirabegron (1 μM e 10 nM) por 4 horas. Foram utilizados a Noradrenalina (10 μM) como controle
positivo da termogênese e starvation (privação nutricional) como controle positivo da autofagia.

5.3.2 Termogênese

Também foi avaliada a expressão de genes relacionados à termogênese e ao

metabolismo lipídico em adipócitos marrons. Foram avaliados os genes Ucp1, Pgc1a

e Fabp4. Resultados sugerem que o Mirabegron foi capaz de induzir a termogênese

na concentração de 1 μM, mas não em baixa concentração (Figura 9A). Foi possível

observar também que o Mirabegron, em ambas as concentrações, parece aumentar

a expressão do gene Pgc1a (Figura 9B), indicando um aumento na biogênese

mitocondrial dessas células. Parece também aumentar a expressão do gene Fabp4

(Figura 9C), o que sugere um aumento no metabolismo lipídico da linhagem celular

avaliada.
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Figura 9. Níveis de expressão relativa de mRNA relacionados a termogênese e metabolismo
lipídico em adipócitos marrons da linhagem 9B após tratamento com diferentes concentrações
de Mirabegron. Os adipócitos marrons murinos da linhagem 9B previamente diferenciados foram
expostos tratamento com Mirabegron (1 μM e 10 nM) por 4 horas. Foram utilizados a Noradrenalina
(10 μM) como controle positivo da termogênese e starvation (privação nutricional) como controle
positivo da autofagia.
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6. Discussão

Após a comprovação da existência do terceiro subtipo de receptor β, os

receptores β3-adrenérgicos, pesquisadores começaram a trabalhar no

desenvolvimento de agonistas do receptor β3, com estes sendo localizados em

órgãos como bexiga, pâncreas e tecido adiposo. Devido aos locais em que estes

receptores se encontram, pesquisas são realizadas com intuito de gerar maior

ativação do tecido adiposo e, consequentemente, o controle da adiposidade (ARCH;

WILSON, 1996; WEYER; GAUTIER; DANFORTH, 2008).

Entretanto, a não seletividade dos agonistas β3 se torna um obstáculo para

seu desenvolvimento. Porém, o Mirabegron é um fármaco agonista seletivo para os

receptores β3-adrenérgicos e, durante seu desenvolvimento, foi notado que ele

estimula a atividade do tecido adiposo marrom e aumenta a taxa de metabolismo de

descanso (CYPESS, 2015).

Como previamente foi comentado, o objetivo deste estudo foi avaliar a

relação entre os processos de termogênese e autofagia modulada pelo tratamento

com Mirabegron. A literatura descreve que, no tecido adiposo marrom, a autofagia

ocorre principalmente na degradação de mitocôndrias, o que interfere na

termogênese, indicando que o processo da termogênese e autofagia no TAM podem

ser processos inversos (CAIRÓ et al., 2016). Este processo é cíclico e contínuo, uma

vez que a autofagia reutiliza as proteínas que foram usadas para a averiguação, o

que atrapalha a análise. Dessa forma, foi utilizado o NH4Cl ao final do tratamento,

que faz com que esse processo seja interrompido e não haja a reutilização proteica,

permitindo assim uma melhor análise da estimulação ou inibição do processo

autofágico.

Ao analisarmos o resultado obtido, nota-se que o tratamento celular com

Mirabegron promoveu um aumento da quantidade de proteínas relacionadas a

autofagia, principalmente na presença de NH4Cl, indicando assim a possível

ativação deste mecanismo celular. Ao observar as proteínas relacionadas a

termogênese, também podemos perceber esse aumento nas células tratadas, porém

a termogênese é mais pronunciada na presença de NH4Cl, inibidor da autofagia,

indicando uma possível relação entre os dois processos. Em adição a isso, ao variar

a concentração para 10 nM, observa-se que esse estímulo da termogênese ocorre

somente quando há utilização do inibidor da autofagia.
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Durante a análise do processo autofágico mediado pelo Mirabegron,

percebe-se que houve uma estimulação das proteínas relacionadas a esse processo

independentemente da concentração utilizada, indicando que este fármaco é capaz

de induzir a autofagia mesmo em baixas concentrações.

Os resultados obtidos por meio da técnica de Western Blot vão de encontro

com a literatura, que sugere que há uma relação entre a autofagia e a termogênese

no processo da estimulação dos adipócitos marrons. Vale ressaltar que o Mirabegron

foi capaz de estimular a autofagia nessas adipócitos e também uma maior ativação

da termogênese, principalmente quando a autofagia é inibida.

Quando observamos os resultados dos experimentos de PCR em tempo real,

vemos que os genes relacionados à expressão da autofagia são estimulados

quando estas células são tratadas com Mirabegron na concentração de 10 nM.

Ao se analisar os genes relacionados a termogênese, vemos resultados

interessantes, onde não há estímulo na expressão gênica de UCP1 em baixas

concentrações. Contudo, em ambas as concentrações, há um aumento da

expressão do gene Fabp4, que indica um aumento do metabolismo lipídico, indo

mde encontro com resultados obtidos anteriormente em nosso laboratório

(comunicação pessoal) que, após análise por oil red, há indicação da redução da

quantidade de gotas lipídicas nesse tecido após o tratamento com Mirabegron.

Também é possível ver que nas duas concentrações utilizadas há um estímulo na

expressão gênica de Pgc1a, gene relacionado à biogênese mitocondrial. Esse

resultado vai de encontro à literatura, em que podemos observar que o uso crônico

do Mirabegron leva a um aumento na quantidade de tecido adiposo marrom

(O’MARA A. et al., 2020). Resultado associado com a literatura recente indica que

os pacientes que usam este fármaco para o tratamento de bexiga hiper reativa

podem estar passando pelo processo de browning, que é a transformação do TAB

em TAM.
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7. Conclusão

Em resumo, os achados deste estudo indicam que o tratamento das células do

tecido adiposo marrom da linhagem 9B com o fármaco Mirabegron apresentam um

aumento tanto na autofagia celular quanto na termogênese, indicando também que

há uma relação entre os dois processos. Ao analisarmos em conjunto os resultados

obtidos e também observando a literatura do assunto, podemos ver que há potencial

uso deste fármaco para o tratamento de condições de obesidade e distúrbios

metabólicos.

Vale ressaltar também a atenção necessária para o tratamento de diferenciação

celular, tendo em vista a baixa aderência, por se tratarem de células de gordura,

além também de fácil contaminação dessa linhagem.
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