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PARTE 1 - EFEITO DOS GLICOCORTICÓIDES E DA DIETA HIPERLIPÍDICA NA EXPRESSÃO E 

SECREÇÃO DE ADIPONECTINA E DOS RECEPTORES ADIPOR1 E ADIPOR2. 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A adiponectina, produzida principalmente pelo tecido adiposo, encontra-se reduzida na 

obesidade. Este hormônio aumenta a sensibilidade à insulina e exerce um papel central no 

metabolismo dos carboidratos e dos lipídios. Dados da literatura têm demonstrado associação entre 

obesidade, glicocorticóides e desenvolvimento da Síndrome Metabólica. A adiponectina atua sobre 

receptores do tipo adipoR1, presente na fibra muscular e adipoR2, presente principalmente nos 

hepatócitos. Nestas células, a adiponectina estimula a oxidação dos ácidos graxos e a sensibilidade à 

insulina. Modificações na expressão destes receptores em tecidos insulino-sensíveis como o 

músculo, fígado e tecido adiposo podem estar envolvidas no controle da sensibilidade à insulina e 

desenvolvimento da resistência à insulina. 

Em modelos de obesidade genética têm sido mostrado elevações da enzima 11-HSD1, que 

converte glicocorticóide inativo em ativo, no tecido adiposo visceral. Isto aumenta a quantidade de 

glicocorticóides no tecido adiposo e fígado levando a alterações no metabolismo de carboidratos e 

lipídios, o que pode contribuir com o desenvolvimento da resistência à insulina (Kershaw & Flier, 

2004).  

Em modelo experimental de obesidade induzida por dieta hiperlipídica, Drake et al (2005) 

verificaram que ratos tratados por 3 semanas com uma dieta hiperlipídica tiveram alterações agudas 

nas enzimas do metabolismo dos glicocorticóides (redução na atividade da 11 -HSD1 no fígado e no 

-reductase no fígado). Já o tratamento crônico, por 20 

semanas, estava associado ao desenvolvimento de obesidade, resistência à insulina e alteração no 

ritmo circadiano da secreção de glicocorticóides. 

Analisando os estudos referentes aos efeitos dos lipídios da dieta e dos glicocorticóides nota-se 

que os dados da literatura são controversos em relação a adiponectina, e escassos em relação aos 
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seus receptores. Além disso, a dieta hiperlipídica pode agir em sinergia com os glicocorticóides na 

alteração da adiponectina e de seus receptores. 

 Os estudos mostram que os glicocorticoides não modificam, reduzem ou elevam os níveis 

plasmáticos e a expressão da adiponectina, tanto in vitro quanto in vivo. Por exemplo, dois estudos 

mostraram que a injeção de dexametasona em humanos por um período de 2 ou 5 dias não 

modificou os níveis de adiponectina (Lewandowski et al, 2006; Patel et al, 2006); outro estudo 

verificou uma queda inicial nos níveis plasmáticos de adiponectina em resposta à injeção intravenosa 

de hidrocortisona, seguida de total recuperação após 120 min. (Fallo et al, 2004). Já Jang et al (2008) 

viram um aumento significativo nos níveis de adiponectina total em resposta ao glicocorticóide 

exógeno em humanos e sugeriram que após injeção de dexametasona, poderia haver um aumento 

nos níveis plasmáticos de adiponectina como um mecanismo compensatório no caso da sensibilidade 

à insulina reduzida.  

Makimura et al (2002) viram que a expressão de adiponectina no tecido adiposo branco é 

estimulada pela adrenalectomia em camundongos obesos ob/ob. Também já se sabe que a região 

promotora do gene que codifica a proteína adiponectina contém seqüências semelhantes à região 

que se liga ao receptor de glicocorticóide (Comuzzie et al, 2001).  

Em relação aos receptores de adiponectina, Fasshauer et al (2003) demonstraram que a 

dexametasona não afetava significativamente a expressão gênica dos receptores adipoR1 e adipoR2 

em adipócitos 3T3-L1. Em hepatócitos, a dexametasona estimulou a expressão de adipoR2 e o 

antagonista do receptor de glicocorticóides RU-486 aboliu este efeito (Sun et al, 2006). Já Jang et al 

(2008) viram que a dexametasona reduziu a expressão de adipoR2 no músculo esquelético de 

humanos.  

Através desta revisão da literatura pode-se supor que a redução na expressão e/ou secreção da 

adiponectina pode ser relacionada à doenças cardiovasculares, resistência à insulina e 

desenvolvimento da Síndrome Metabólica associada à obesidade e que os glicocorticóides poderiam 
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ter papel importante não só na regulação da adiponectina, como também sobre os seus receptores, 

tanto nos adipócitos quanto na fibra muscular e nos hepatócitos, todos tecidos responsíveis aos 

glicocorticóides. 

Assim, o objetivo do presente projeto foi avaliar o papel dos glicocorticóides sobre a expressão 

gênica e protéica dos receptores adipoR1 e adipoR2 no tecido adiposo, músculo e fígado de ratos 

normais e alimentados com dieta hiperlipídica, bem como a expressão de adiponectina, pelos tecidos 

adiposos retroperitoneal, epididimal e subcutâneo e sua concentração plasmática. Realizamos 

estudos in vivo e in vitro.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 O tecido adiposo como órgão endócrino 

O tecido adiposo tem função de armazenar energia na forma de triacilglicerol. Adicionalmente, 

este tecido também é considerado um órgão endócrino produtor de muitos hormônios e citocinas 

(Frayn et al, 2003; Havel, 2004; Kershaw & Flier, 2004) denominadas adipocinas. As concentrações 

séricas destas adipocinas apresentam, geralmente, correlação com o grau de adiposidade. Aumento 

na expressão pelo tecido adiposo e na concentração sérica de TNF- , resistina, IL-6, PAI-1, 

angiotensinogênio, entre outros estão associados ao desenvolvimento de resistência à insulina, 

diabetes e doenças cardiovasculares. Ao contrário das outras adipocinas secretadas pelo tecido 

adiposo, a concentração sérica de adiponectina é menor em indivíduos obesos do que em magros, 

tanto em humanos quanto em animais (Maeda et al, 1996; Hu et al, 1996; Arita et al, 1999; Hotta, et 

al, 2000; Weyer et al, 2001; Stefan et al, 2002; Degawa-Yamauchi et al, 2003). 

2.2 Adiponectina 

A adiponectina, também conhecida como ACRP30 (adipose complement-related protein of 30 

kDa), GBP28 (gelatin-binding protein of 28 kDa), adipoQ and apM1 (adipose most abundant gene 

transcript 1), produto da transcrição do gene apM1, é a proteína mais abundante secretada pelo 

tecido adiposo no plasma humano, correspondendo a 0,01% do total de proteínas plasmáticas 

(Okamoto et al, 2000), sendo muito mais abundante do que as outras citocinas e o único hormônio 

derivado dos adipócitos com correlação inversa à adiposidade. Alguns autores relatam que esta 

relação inversa, também é observada em pessoas extremamente magras, como no caso de anorexia 

nervosa (Delporte et al, 2003; Pannacciulli et al, 2003; Tagami et al, 2004).  

Muitos autores fazem referência ao fato de que esta proteína seja expressa exclusivamente 

pelo tecido adiposo. Entretanto, vários estudos têm mostrado que a adiponectina também pode ser 

expressa no músculo esquelético (Delaigle et al, 2004, 2006; Liu et al, 2009), em cardiomiócitos 
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(Pineiro et al, 2005; Ding et al, 2007), nos osteoblastos (Berner et al, 2004), linfócitos (Crawford et al, 

2010), glândula adrenal (Paschke et al, 2010) e no fígado (Kaser et al, 2005; Ma et al, 2009). 

Dados da literatura têm demonstrado que a adiponectina aumenta a sensibilidade à insulina. 

Neste sentido, Berg et al (2001) demonstraram que a injeção de adiponectina em vários modelos 

animais de resistência à insulina causou decréscimo agudo nos níveis plasmáticos de glicose e que 

este efeito foi independente dos níveis plasmáticos de insulina. Estes resultados indicam que o efeito 

foi mediado, principalmente, por uma melhora na ação da insulina. A infusão de adiponectina diminuiu 

a expressão de enzimas da gliconeogênese hepática, inibiu a produção de glicose e aumentou o 

efeito hepático da insulina (Combs et al, 2001). Além do efeito sobre os níveis de glicose, segundo 

alguns autores, a adiponectina melhora a resistência à insulina por reduzir a concentração plasmática 

de ácidos graxos livres e elevar sua oxidação pelo músculo (Fruebis et al, 2001; Yamauchi et al, 

2003). 

Segundo Fasshauer et al (2002), vários fatores poderiam aumentar ou diminuir a sensibilidade à 

insulina, ao menos em parte, por modificar a expressão gênica e a concentração plasmática de 

adiponectina. De acordo com isso, foi demonstrado que a tiazolinediona, droga que melhora a 

resistência à insulina, eleva a expressão de adiponectina in vivo (Berg et al, 2001; Maeda et al, 2001). 

A diminuição na concentração plasmática de adiponectina tem sido observada em indivíduos 

com resistência à insulina, obesidade e diabetes mellitus do tipo 2, bem como em pacientes com 

doenças coronarianas (Hotta et al, 2000; Diez & Iglesias, 2003). Sendo inversamente correlacionada 

ao índice de massa corporal (IMC), gordura visceral, triacilglicerol plasmáticos e lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) (Yamamoto et al, 2002; Cnop et al, 2003; Lihn et al, 2004; Matsuzawa, 2010) e 

positivamente correlacionada à lipoproteína de alta densidade (HDL) (Tsubakio-Yamamoto et al, 

2008).  

Adiponectina, além de melhorar a resposta à insulina, desencadeia uma série de efeitos 

benéficos para o organismo, entre eles um efeito antiinflamatório (Ouchi et al, 2003) e 



 

6 

 

antiaterogênicos (Diez & Iglesias, 2003; Yamauchi et al, 2003). Neste sentido ela reduz a produção 

de adipocinas pró-inflamatórias; a resposta inflamatória endotelial; o efeito do TNF-  sobre a adesão 

de monócitos e sobre a expressão de moléculas de adesão no endotélio vascular; a expressão 

gênica da enzima lipase lipoproteíca nos macrófagos e do macrophage scarvenger receptor 

dificultando a transformação de macrófagos em células de foam (Ouchi et al, 1999, 2001).  

Alguns hormônios como a testosterona (Nishizawa et al, 2002; Page et al, 2005), prolactina (Li 

et al, 2010), hormônio do crescimento (Fasshauer et al, 2001; Xu et al, 2004), insulina (com 

resultados controversos) (Fasshauer et al, 2004; Tsuchida et al, 2004; Staiger et al, 2004; Debard et 

al, 2004), as catecolaminas (Delporte et al, 2002; Fu et al, 2007) e os glicocorticóides (Fasshauer et 

al, 2002; Degawa-Yamauchi et al 2005) podem regular a secreção e a concentração plasmática de 

adiponectina.  

Receptores de adiponectina 

Dois receptores de adiponectina foram descritos, adipoR1 e adipoR2 (Yamauchi et al, 2003). O 

receptor adipoR1 é altamente expresso no músculo esquelético e o receptor adipoR2, que tem uma 

menor afinidade pela adiponectina, é predominantemente expresso no fígado. Estes receptores 

também foram encontrados expressos nas células beta pancreáticas (Kharroubi et al, 2003), nos 

macrófagos (Chinetti et al, 2004), nos osteoblastos (Berner et al, 2004), na glândula adrenal (Paschke 

et al, 2010), no endométrio humano (Takemura et al, 2006) e no tecido adiposo, tanto em adipócitos 

isolados como também nos outros tipos celulares da porção do estroma vascular (Fasshauer et al, 

2004; Beylot et al, 2006; Rasmussen et al, 2006).  

A expressão gênica do adipoR1 é 10 vezes maior do que o do adipoR2 no tecido adiposo e em 

adipócitos de humanos (Rasmussen et al, 2006). A expressão destes receptores no tecido adiposo e 

sua regulação em resposta à sensibilização à insulina em pacientes diabéticos ainda não foram 

completamente avaliadas, mas há indícios de que a insulina pode regular negativamente os níveis de 

expressão destes dois receptores (Tsuchida et al, 2004). A T-caderina, uma molécula de adesão 



 

7 

 

abundantemente expressa nas regiões ateroscleróticas, foi caracterizada como o terceiro receptor de 

adiponectina expresso nas células do endotélio vascular e músculo liso (Takeuchi et al, 2007). 

Os dados sobre a expressão dos receptores de adiponectina no músculo esquelético de 

animais obesos e/ou em estado diabético são contraditórios. A expressão dos receptores adipoR1 e 

adipoR2 foi encontrada reduzida em camundongos obesos e resistentes à insulina ob/ob (Tsuchida et 

al, 2004) e camundos diabéticos db/db (Inukai et al, 2005). Já Beylot et al (2006) verificaram que em 

ratos Zuckers, resistentes à insulina, a expressão dos receptores não estava reduzida, pelo contrário, 

no fígado ambos os receptores estavam aumentados. Eles concluiram que, em ratos, os receptores 

de adiponectina não teriam um papel importante na modulação da sensibilidade à insulina. 

Em humanos, Civitarese et al (2004) viram que no músculo esquelético de pessoas com 

histórico familiar de diabetes tipo 2 a expressão de adipoR1 e adipoR2 estava reduzida e que se 

correlacionava positivamente com a sensibilidade à insulina. Por outro lado, Debard et al (2004) não 

viram redução na expressão destes dois receptores no múculo esquelético de pessoas diabéticas em 

comparação com pessoas saudáveis.  

Bluher et al (2006) mostraram que em humanos, enquanto os níveis plasmáticos de 

adiponectina são inversamente correlacionados com obesidade e resistência à insulina, a expressão 

gênica dos receptores adipoR1 e adipoR2 no músculo está positivamente associada com obesidade, 

intolerância à glicose e resistencia à insulina. Estes achados são consistentes com outros estudos 

(Staiger et al, 2004; Chen et al, 2005). Estes autores sugerem que este seria um mecanismo de 

compensação da redução plasmática de adiponectina. 

2.3 Glândula adrenal 

As glândulas adrenais, ou supra-renais, ficam situadas na parte superior dos rins, envoltas por 

uma cápsula fibrosa e compostas por duas glândulas distintas, o córtex e a medula (Figura 1). 
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Figura 1. Glândula adrenal. 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/FisiologiaAnimal/hormonio5.php. Acesso em 19.03.2011 

 O córtex adrenal secreta três classes de hormônios esteróides: glicocorticóides, 

mineralocorticóides e androgênioa. Cada camada do córtex é responsável pela síntese e secreção de 

um desses três tipos de hormônios (Figura 2): a zona glomerular secreta os hormônios 

mineralocorticóides sendo o mais importante a aldosterona que tem como função regular a 

concentração dos íons sódio e potássio no líquido extracelular. A zona fasciculada produz os 

glicocorticóides como, por exemplo, o cortisol (em humanos) e a corticosterona (em roedores) e o 

hidrocortisol. A zona reticular produz os hormônios sexuais ou esteróides androgênicos como a 

dehidro-epiandrosterona (DHEA) e a androstenediona, os estrógenos e a progesterona. A medula 

adrenal é a região central da glândula funcionalmente relacionada ao sistema nervoso simpático e 

secreta as catecolaminas dopamina, adrenalina e noradrenalina (Guyton 2002; Costanzo, 1999).  

 

Figura 2. Subdivisões da glândula adrenal. 

http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/06/21/glandula-adrenal. Acesso em 19.03.2011 
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Glicocorticoides 

Os glicocorticóides são hormônios esteróides secretados pelo córtex adrenal sob influência do 

eixo HPA. A corticosterona é o principal glicocorticóide em roedores que não possuem a enzima 17 -

hidroxilase na adrenal necessária para a hidroxilação da pregnenolona e síntese do cortisol, o 

principal glicocorticóide em humanos (Macfarlane et al, 2008). Este hormônio age nos receptores 

glicocorticoide (GR ou receptor corticosteróide tipo 2) presente em vários tecidos e nos receptores 

mineralocorticóide (MR ou receptor corticosteróide tipo 1) restrito a apenas alguns tecidos específicos 

como cólon e néfron distal (Edwards et al 1988; Seckl & Walker 2001). 

Em adição ao seu papel no crescimento celular e desenvolvimento, os glicocorticóides possuem 

vários efeitos sistêmicos essenciais em situações de estresse, além de regularem a pressão 

sanguínea, o balanço de sal e água, o sistema imune e o metabolismo energético celular. Em curto 

prazo, os glicocorticóides são catabólicos, aumentam a disponibilidade de substratos para a oxidação 

mitocondrial a partir da glicose, aminoácidos e ácidos graxos (Macfarlane et al, 2008).  

Os efeitos dos glicocorticóides no metabolismo dos carboidratos já estão bem esclarecidos. In 

vivo, diminuem a captação periférica de glicose dependente de insulina e aumentam a 

gliconeogênese no fígado (Rizza et al, 1982; Rooney et al, 1994). Os glicocorticóides se opõem às 

ações da insulina, incluindo o efeito na redução do apetite (Smart et al, 2006). Em adição a esses 

efeitos na sensibilidade à insulina, os glicocorticóides inibem a secreção de insulina pelas células 

beta-pancreáticas (Delaunay et al, 1997; Lambillotte et al, 1997; Ling et al, 1998). Por outro lado, 

centralmente, aumentam a estimulação vagal da secreção da insulina (Stubbs & York, 1991). Em 

relação ao metabolismo dos ácidos graxos, os glicocorticóides têm um papel importante na 

diferenciação dos adipócitos, na lipólise, na lipogênese de novo e n -oxidação (Macfarlane et al, 

2008). 

Dados da literatura têm demonstrado associação entre obesidade, glicocorticóides e 

desenvolvimento da Síndrome Metabólica. O excesso de glicocorticóides tem sido associado a 
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observações clínicas ligadas à Síndrome Metabólica: na Síndrome de Cushing, disfunção causada 

pelo excesso de glicocorticóides observa-se obesidade, hipertensão, hiperlipidemia e intolerância à 

glicose, um grupo de anormalidades metabólicas pertencentes a Síndrome Metabólica (Arnaldi et al, 

2003). A correção do hipercortisolismo, por cirurgia, normaliza em parte a pressão sangüínea (Fallo et 

al, 1996; Magiakou et al, 1997) e a administração clínica de glicocorticóides, para tratar doenças 

inflamatórias crônicas e agudas, tem sido associada a efeitos metabólicos adversos como a 

hipertensão, obesidade, hiperlipidemia e resistência à insulina, como visto na Síndrome Metabólica 

(Davis, 1986; Gallant & Kenny, 1986; Covar et al, 2000).  

Vários estudos avaliaram o eixo HPA em pacientes com obesidade e na grande maioria destas 

pessoas as concentrações de cortisol circulantes eram normais e independentes da distribuição de 

gordura (Hautanen & Adlercreutz, 1993; Pasquali et al, 1993; Rask et al, 2001), mas as taxas de 

clearance metabólico e da secreção de cortisol eram maiores particularmente em pacientes com 

adiposidade visceral (Dunkelman et al, 1964; Hautanen & Adlecreutz, 1993; Stewart et al, 1999; Rask 

et al, 2001).  

Os glicocorticóides têm papel importante no desenvolvimento de obesidade em vários modelos 

experimentais. Em ratos obesos da linhagem Zucker, embora a causa primária da obesidade seja a 

mutação no receptor de leptina (Philips et al, 1996), os altos níveis de corticosterona desempenham 

papel importante na indução e manutenção da obesidade e suas complicações: a adrenalectomia 

pode prevenir ou parcialmente reverter a obesidade em ratos Zuckers recém nascidos (Fletcher, 

1986; Freedman et al, 1986; Castonguay, 1991) e a reposição hormonal com corticosterona restaura 

a obesidade nestes ratos adrenalectomizados. Outros estudos também têm mostrado que a 

obesidade em modelos animais está associada a níveis elevados de corticosterona e que a 

adrenalectomia reverte alguns dos fenótipos associados presentes (Bruce et al, 1982; Bray et al, 

1990; Sainsbury et al, 1997; Makimura et al, 2000). 

Como a adrenalectomia age para reverter a obesidade ainda não está totalmente claro, mas há 

evidências de que seja através do aumento da produção dos neuroreceptores pró-opiomelanocortina 
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(POMC) hipotalâmico (Makimura et al, 2000, 2003). O POMC hipotalâmico está reduzido em várias 

formas de obesidade (Mizuno et al, 1998; Mobbs & Mizuno, 2000) e a reversão da obesidade em 

camundongos ob/ob pela adrenalectomia está associada à restauração dos níves de mRNA do 

POMC (Makimura et al 2000). 

2.4 Dietas hiperlipídicas e adiponectina 

O tecido adiposo, o músculo esquelético e o fígado são os pincipais tecidos envolvidos no 

metabolismo dos ácidos graxos. Estes tecidos têm estoques de triacilgliceróis que podem ser 

hidrolizados liberando os ácidos graxos. Os ácidos graxos liberados pelo tecido adiposo vão para a 

circulação e atingem outros tecidos; o músculo os utiliza como substrato para oxidação e no fígado 

eles servem como substrato para re-esterificação de triacilgliceróis que serão secretados como 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) (Frayn et al, 2006). 

Correlação entre o tipo de gordura da dieta, a composição dos ácidos graxos do tecido adiposo 

e algumas doenças metabólicas tem sido observada (Van Niel & Beynen, 1997).  Neste sentido, um 

estudo comparando o consumo de dietas ricas em ácidos graxos poliinsaturados n-6 e n-3 e em 

ácidos graxos trans, demonstrou forte correlação entre o tipo de gordura consumida e o padrão dos 

ácidos graxos do tecido adiposo (Garland et al, 1998). A ingestão de ácidos graxos saturados 

aumenta a resistência à insulina e a incidência de doenças cardiovasculares e os ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA) e os poliinsaturados (PUFA) têm papel protetor contra o desenvolvimento 

destas doenças (Hu et al, 2001; Sacks & Katam, 2002).  

Alguns estudos investigaram o efeito de dietas hipelipídicas e também da composição dos 

lipídios da dieta sobre a adiponectina e seus receptores. Dietas hiperlipídicas diminuíram a 

concentração sérica de adiponectina (Mousavinasab et al, 2005; Bullen et al, 2007) e aumentaram os 

níveis de adipoR1 e adipoR2 no músculo e fígado (Bullen et al, 2007). Já Beylot et al (2006), em um 

estudo em que verificaram se fatores nutricionais como dieta hiperlipídica, dieta rica em carboidratos, 

jejum e estado alimentado poderiam modificar a expressão gênica dos receptores de adiponectina em 
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ratos, verificaram que estes dois receptores eram pouco responsíveis a alteração nas condições 

nutricionais (apenas redução de adipoR2 no fígado de ratos alimentados com dieta hiperlipídica). 

Mullen et al (2010) verificaram que 3 dias de consumo de uma dieta rica em gordura saturada induziu 

resistência à adiponectina no músculo sóleo de ratos, o que não foi observado em ratos que 

consumiram uma dieta rica em PUFA. Anteriormente, nosso grupo demonstrou que a ingestão de 

dieta enriquecida com óleo de soja, coco ou banha, por 8 semanas, reduziu a concentração sérica de 

adiponectina, fato não observado na ingestão de óleo de peixe (Bueno et al, 2008). Naderali et al 

(2003) demonstraram que o tratamento agudo ou crônico com dieta hiperlipídica diminuiu a 

expressão gênica de adiponectina no tecido adiposo. Estes autores sugerem que o perfil lipídico 

plasmático e o tipo de ácido graxo na dieta podem contribuir mais para a redução dos níveis de 

adiponectina do que a obesidade per se.  

Frente às controvérsias da literatura relativas aos efeitos dos glicocorticóides sobre a secreção 

e expressão gênica da adiponectina e seus receptores, bem como o papel das dietas hiperlipídicas e 

dos glicocorticóides no desenvolvimento da síndrome metabólica presente nos quadros de 

obesidade, este trabalho teve os seguintes objetivos: 
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3. OBJETIVO GERAL 

Estudar o efeito dos hormônios glicocorticóides, associado ou não a uma dieta hiperlipídica, 

sobre a expressão gênica e protéica da adiponectina e de seus receptores adipoR1 e adipoR2, 

estudo in vivo e in vitro. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em ratos controles e em ratos tratados com dieta hiperlipídica submetidos ou não a 

adrenalectomia e a terapia com dexametasona avaliamos: 

 Massa corporal e consumo alimentar 

 Conteúdo de lipídios e proteína das carcaças 

Nos tecidos adiposos retroperitoneal, epididimal, subcutâneo, fígado e músculo gastrocnêmio 

dos grupos anteriores e de ratos tratados com antagonista do receptor de glicocorticóides, 

quantificamos: 

 RNA para adiponectina, adipoR1 e adipoR2 

 Expressão protéica de adiponectina, adipoR1 e adipoR2 

No soro determinamos as concentrações de: 

 Adiponectina 

 Insulina 

 Glicose 

 Corticosterona 

Em cultura de adipócitos e miócitos tratados com dexametasona, adrenalina e RU-486 (inibidor 

do receptor de glicocorticóide), quantificamos: 

 RNA para adiponectina, adipoR1 e adipoR2 
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4. MATERIAIS E MÉTÓDOS 

4.1 Animais e Condições Experimentais 

Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

de São Paulo (01201.6). 

Para a realização deste estudo utilizamos ratos da linhagem Wistar, procedentes do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade 

Federal de São Paulo, com 2 meses de idade. Os animais foram mantidos no biotério da Disciplina de 

Fisiologia da Nutrição sob condições de ciclo de luz controladas (12h claro e 12h escuro) e a 

temperatura mantida constante (24o C). Durante todo o período experimental os animais tiveram livre 

acesso à água e à alimentação. 

Preparo das dietas 

A dieta hiperlipídica foi preparada a partir da ração NUVILAB CR-1 (Nuvital Nutrientes Ltda, 

Curitiba – PR), sendo esta também utilizada para a alimentação do grupo controle. A ração padrão foi 

moída e em seguida foram acrescentados: caseína em pó (Synth) para padronização da dieta em 

20% de proteína; 15% de óleo de soja (Liza, Brasil); 0,013% do antioxidante butylated hydroxytoluene 

(BHT) e água para a obtenção da consistência necessária à homogeneização da mistura e obtenção 

dos pellets. Os pellets foram secos em estufa a 60ºC com ventilação forçada por 24h. Uma amostra 

da ração foi analisada pelo Laboratório de Bromatologia e Microbiologia de Alimentos da Disciplina de 

Nutrição do Departamento de Fisiologia da UNIFESP. A composição das dietas está apresentada na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição centesimal dos macronutrientes das dietas Controle e HF (g/100g de 
dieta). 

 CONTROLE HF 

Lipídio % 3,0 19,4 

Proteína % 21,1 22,5 

Carboidrato % 42,3 28,6 

Fibra alimentar % 17,2 17,2 

Ferro (mg Fe/100g) 23,6 22,1 

Sódio (mg Na/100g) 648,7 1416,8 

Valor calórico total (Kcal/100g) 280,6 379,0 

 

A dieta hiperlipídica utilizada neste experimento contém 16,4 g de gordura em 100 g de ração a 

mais em relação à dieta controle. Por outro lado, a dieta controle contém maior quantidade de 

carboidratos em relação à dieta hiperlipídica (42,3 vs 28,6 g/ 100 g de ração). O conteúdo de 

proteínas foi semelhante em todas as dietas. A dieta hiperlipídica teve em média 98,4 Kcal/100 g de 

dieta a mais que a dieta controle.  

Grupos experimentais 

Os animais foram tratados a partir do segundo mês de vida por 21 dias com dieta controle (C) 

ou com dieta hiperlipídica (HF) e aos 3 meses de idade foram divididos nos seguintes grupos: 

 Experimento 1 – Efeito da adrenalectomia e tratamento com dexametasona: 

- Grupo Controle F-ADREC - animais controle falso adrenalectomizados e alimentados com 

ração comercial NUVILAB CR-1, contendo aproximadamente 4% de lipídios na sua composição. 

- Grupo Controle ADREC - animais controle adrenalectomizados e alimentados com ração 

comercial NUVILAB CR-1, contendo aproximadamente 4% de lipídios na sua composição. Esses 

animais receberam solução de NaCl 0,9%. 

- Grupo Controle A-DEXA - animais controle adrenalectomizados e alimentados com ração 

comercial NUVILAB CR-1, contendo aproximadamente 4% de lipídios na sua composição e que 
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receberam após a cirurgia, terapia substitutiva com Dexametasona na dose de 0,2 mg/100g de peso, 

por via intraperitoneal, duas vezes ao dia, sendo que 48h após a adrenalectomia, os animais 

receberam apenas uma dose do hormônio 1h antes da decapitação que foi feita pela manhã. Esses 

animais receberam solução de NaCl 0,9%. 

Experimento 2 – Tratamento com droga bloqueadora do receptor de glicocorticóide (RU-486): 

- Grupo controle: animais alimentados com ração comercial NUVILAB CR-1 e injetados com 

solução veículo 2x/dia, por 3 dias, via intraperitoneal e sacrificados 14h após a última injeção. 

Grupo RU-486 – animais alimentados com ração comercial NUVILAB e tratados com 5mg de 

RU-486 (Mifepristona, Sigma) 2x/dia, por 3 dias, via intraperitoneal, e sacrificados 14h após a última 

injeção.  

Experimento 3 – Efeito da adrenalectomia e tratamento com dexametasona em ratos tratados com 

dieta hiperlipídica: 

- Grupo H F-ADREC - animais alimentados por 21 dias até completarem 3 meses de idade com 

dieta hiperlipídica composta por ração comercial básica acrescida de 15% de óleo de soja e 

submetidos à falsa adrenalectomia.  

- Grupo H ADREC – animais alimentados por 21 dias até completarem 3 meses de idade com 

dieta hiperlipídica e submetidos à adrenalectomia. Esses animais receberam solução de NaCl 0,9%. 

- Grupo H A-DEXA – animais alimentados por 21 dias até completarem 3 meses de idade com 

dieta hiperlipídica e submetidos à adrenalectomia e que receberam após a cirurgia, terapia 

substitutiva com Dexametasona da mesma forma que o grupo controle descrito acima. Esses animais 

receberam solução de NaCl 0,9%. 

O consumo alimentar foi controlado semanalmente através da diferença entre a quantidade de 

ração oferecida e a sobra desta. Os animais foram mantidos em caixas com 5 animais cada, assim o 
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consumo alimentar foi avaliado por caixa e dividido pelo número de animais. A massa corporal dos 

animais foi avaliada semanalmente durante os 21 dias de consumo de dieta 

Procedimento cirúrgico 

Para a realização da adrenalectomia ou da falsa adrenalectomia, os animais foram 

anestesiados com solução de Ketamina e Xilazina (66,6 e 13,3 mg / kg, respectivamente) i.p. Foi feita 

uma incisão na pele e no tecido subcutâneo, no ângulo entre a última costela e a coluna vertebral e 

após divulsão da massa muscular, a glândula adrenal foi retirada. O mesmo procedimento foi feito no 

lado contralateral e a pele da região exposta foi suturada. Os animais falso-adrenalectomizados foram 

submetidos ao mesmo procedimento cirúrgico com exceção da retirada das glândulas adrenais. 

Após total recuperação da anestesia, os animais foram mantidos em gaiolas, recebendo 

alimentação “ad libitum” e os grupos ADREC e A-DEXA receberam solução NaCl 0,9%. 

Para constatar a ocorrência ou não de regeneração glandular, foi feita dosagem de 

corticosterona e ao término do experimento, a cavidade abdominal foi aberta e a região supra-renal 

explorada. Somente foram considerados os resultados experimentais dos animais 

adrenalectomizados que apresentaram total ausência de tecido adrenal e baixa dosagem de 

corticosterona no plasma. 

Sacrifício e coleta de amostras 

Após 72 horas das cirurgias ou tratamentos, os animais foram pesados e sacrificados por 

decapitação sem anestesia entre 10:00 e 12:00 horas da manhã após 1 hora de jejum. 

Imediatamente após a decapitação, foram retirados e congelados em nitrogênio líquido os tecidos 

adiposos brancos retroperitoneal (RET), epididimal (EPI), subcutâneo na região adjacente à coxa 

(SUB), o músculo gastrocnêmio e o fígado. Os tecidos foram mantidos no freezer -80C° para 

posterior extração de mRNA e proteína.  
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O sangue foi coletado em tubos plásticos sem anticoagulante, centrifugado a 4°C por 30 min a 

2500 rpm e o soro obtido foi estocado a -20ºC para dosagem de corticosterona e análises 

bioquímicas posteriores. A carcaça dos animais foi armazenada e utilizada para determinação do 

conteúdo de gordura e proteína. 

4.2 Cultura de células 3T3-L1 

A célula 3T3-L1 é uma linhagem clonal de fibroblastos de camundongos suiços com grande 

capacidade de diferenciação em adipócitos. Devido à sua característica imortal, estas células 

fornecem gerações consecutivas de clones sem perder as características iniciais, o que garante a 

reprodutividade de resultados.  

Células 3T3-L1 obtidas da American Type Culture Collection (ATCC, EUA) e guardadas pelo 

Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ/UFRJ) foram cultivadas em garrafas de 25 ou 75 cm2 com 

meio de crescimento DMEM (1x Dulbecco´s Modified Eagle, GIBCO-EUA) suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (Sigma), 25 mM glicose, 1 mM piruvato de sódio, 4,02 mM glutamato, 44 mM de 

bicarbonato de sódio e 1% penicilina/streptomicina em atmosfera umidificada a 37ºC com 5% 

CO2/95% ar até atingirem 80% de confluência. Após este período, o meio de crescimento foi aspirado 

e as células lavadas com 1x PBS para retirada de vestígios de soro fetal bovino. 

As garrafas receberam 1mL de tripsina/EDTA (0,005% tripsina/0,002% EDTA, Sigma) para 

cada 25 cm2 de superfície por até 3 minutos, para que as células se desprendessem da garrafa. A 

tripsina foi neutralizada com adição de 9 mL de meio de crescimento para cada 1 mL de tripsina 

utilizada e as células foram semeadas em placas de 6 poços. O meio de crescimento foi trocado em 

intervalos de 3 dias até as células atingirem 80% de confluência quando então foi feita a 

diferenciação. 

Para a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos foi adicionado por 4 dias meio de 

diferenciação (meio de crescimento, 5 µ A 
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diferenciação das células é devida à exposição a uma mistura de hormônios e agentes químicos: a 

insulina mimetiza os efeitos in vivo da própria insulina e do IGF-1 (fator de crescimento do tipo 

insulina-1); a dexametasona, um glicocorticóide sintético; a 3-isobutil-1-metil-xantina (IBMX) é um 

inibidor da fosfodiesterase que atua elevando os níveis intracelulares de cAMP (Rosen & Spiegelman, 

2000). Após este período, as células foram mantidas por mais 7 dias em meio de alimentação (meio 

de crescimento e 5 µg/mL insulina), com o meio sendo trocado a cada 3 dias. 

Após completa diferenciação em adipócitos maduros por volta do 10°- 12° dia de diferenciação, 

quando as células apresentaram depósitos de lipídios intracelulares (Figura 3), as células foram 

mantidas por 24h em meio de alimentação com 0,5% de soro fetal bovino. A privação de soro no 

meio de cultura sincroniza as células em G0, fase do ciclo celular em que há redução na transcrição e 

tradução, estando as células em condição que permitiria à cromatina responder aos fatores 

controladores da expressão gênica (Kues et al, 2000). Após estas 24 h, as células receberam os 

diferentes tratamentos descritos no item tratamento das células. 

     

1° dia 
Fibroblasto 

3° dia 6° dia 9° dia 
12 ° dia 

Adipócitos 
maduros 

Figura 3. Diferenciação dos adipócitos 3T3-L1 

 

4.3 Cultura de células C2C12 

As células C2C12 são mioblastos murinos com potencial para diferenciação rápida em miotubos 

produtores de proteínas características do músculo. Estas mesmas células, quando tratadas com 

BMO-2 (bone morphogenic protein 2) diferenciam-se em osteoblastos. 
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Células C2C12 obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro (BCRJ/UFRJ) foram cultivadas 

em garrafas de 25 ou 75 cm2 com meio de crescimento 1x DMEM (GIBCO, EUA) suplementado com 

10% de soro fetal bovino, 25 mM glicose, 1 mM piruvato de sódio, 4,02 mM glutamato, 44 mM de 

bicarbonato de sódio e 0,08% gentamicina em atmosfera umidificada a 37ºC com 5% CO2/95% ar até 

atingirem 80% de confluência. Após este período, o meio de crescimento foi aspirado e as células 

lavadas com 1x PBS para retirada de vestígios de soro fetal bovino. 

As garrafas receberam 1 mL de tripsina/EDTA (0,005% tripsina/0,002% EDTA, Sigma) para 

cada 25 cm2 de superfície por até 3 minutos, para que as células se desprendessem da garrafa. A 

tripsina foi neutralizada com adição de 9 mL de meio de crescimento para cada 1 mL de tripsina 

utilizada e as células foram semeadas em placas de 6 poços. O meio de crescimento foi trocado em 

intervalos de 3 dias até as células atingirem 80% de confluência quando então foi feita a 

diferenciação. 

Para a diferenciação dos mioblastos em miócitos foi adicionado meio de diferenciação (meio de 

crescimento sem soro fetal bovino, 5 µg/mL de insulina e 2% de soro de cavalo) por 7 dias, com o 

meio sendo trocado a cada 3 dias.  

Após a completa diferenciação em mioblastos maduros por volta do 7° dia de diferenciação 

(Figura 4), as células foram mantidas por 24h em meio de alimentação sem soro de cavalo e em 

seguida as células receberam os tratamentos descritos abaixo.  

 

Mioblasto                                       Miotubo 

Figura 4. Diferenciação dos miotubos. Foto de microscopia retirada do site 

http://digitalunion.osu.edu/r2/summer09/hill/research2.html. Acesso em 20.03.2011 
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Tratamentos das células 

- Dose resposta: as células 3T3-L1 

dexametasona ou adrenalina e as C2C12 por 24h com M de dexametasona ou 

adrenalina. 

- Tempo-resposta: 

adrenalina e coletadas após 6, 12, 24 e 48h. 

O time course para 3T3-L1 não foi realizado, pois esta linhagem de células já tem sido 

amplamente utilizada em nosso laboratório e já sabemos que o tempo ideal de tratamento é de 24h 

(Amador Bueno et al, 2008).  

- Tratamento final: as células 3T3-

de RU-486 e as células C2C12 foram tratadas por 16h co

-486. Os tempos de tratamento e as dosagens 

foram escohlidas com base nos resultados dos experimentos dose-resposta e tempo-resposta.  

A dexametasona e o RU-486 foram diluídos em etanol 95% e a adrenalina em HCl 0,5M. Um 

grupo de células controle foi tratado apenas com meio de alimentação acrescido de etanol 95% ou 

HCl 0,5M. 

Após o fim dos tratamentos, o meio de cultura foi aspirado, as células 

Brazol (Lab Trade do Brasil) e as amostras foram armazenadas no freezer -80oC para posterior 

extração de RNA. 
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4.4 Análise da expressão gênica de adiponectina, adipoR1 e adipoR2 

Extração de RNA Total 

As amostras de tecido foram retiradas do freezer e a uma alíquota de aproximadamente 150 mg 

de tecido adiposo, 100 mg de músculo e 50 mg de fígado foi adicionado 1,2 mL de Trizol  Reagent 

(GIBCO BRL, Invitrogen). As amostras foram homogeneizadas usando um homogeneizador elétrico 

(Polytron Ultra Turrax) por aproximadamente 30 seg (2x de 15 seg), mantendo o tubo em gelo picado 

e este homogenato foi transferido para um tubo de 2 mL e centrifugado a 14000 rpm por 10 min. a 

4°C. A fase intermediária foi transferida para um novo tubo, descartando a gordura na superfície e os 

resíduos de tecido depositados no fundo. 

As amostras de cultura célular foram homogeneizadas através de 10 passagens em seringa 

descartável de 1 mL com agulha 23Gx¼ para garantir total lise celular e liberação do conteúdo 

intracelular. 

O RNA total das amostras foi extraído conforme método descrito por Chomczymski & Sacchi, 

(1987). Em síntese, as amostras já homogeneizadas foram incubadas por 5 min em temperatura 

ambiente para que os complexos protéicos nucleares fossem dissolvidos pelo Trizol, adicionou-se 

240 L de clorofórmio (Sigma) à amostra. O fenol do Trizol forma uma emulsão juntamente com o 

clorofórmio e isso facilita a passagem das proteínas para a fase hidrofóbica e dos ácidos nucléicos 

para a fase hidrofílica. Como a extração com Trizol é feita em condições ácidas, apenas o RNA se 

encontrará na forma solúvel. O tubo foi agitado manualmente por aproximadamente 15 seg e a seguir 

rapidamente vorticado. Após 5 minutos em temperatura ambiente, a amostra foi novamente 

centrifugada por 15 min. a 14.000 rpm 4oC. Isso permite a separação das fases hidrofílica e 

hidrofóbica. 

Então são observadas três fases: o precipitado cor de rosa, a fase intermediária opaca e branca 

que contêm DNA e o sobrenadante, fase aquosa translúcida na qual se encontra o RNA. 
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Cuidadosamente, pipetou-se a fase aquosa para um novo tubo de 1,5 mL e para minimizar 

qualquer contaminação com DNA oriundo da fase intermediária, 60 L de isopropanol foi adicionado, 

agitou-se em vórtex e após 10 min. em temperatura ambiente, foi centrifugado (10 min., a 14.000 

rpm, a 4oC). O sobrenadante foi transferido para novo eppendorf e novamente adicionou-se 

isopropanol (Sigma), 600 L, agitou-se em vórtex e após 10 min. em temperatura ambiente, uma 

terceira centrifugação foi realizada (10 min., a 14.000 rpm, à temperatura entre 2-8oC). Como o RNA 

é solúvel em água, mas não em álcool, ele se precipita com o isopropanol e o RNA antes invisível, 

pode ser observado em forma de pellet. 

O sobrenadante foi vertido e 1,0 ml de etanol 75% foi adicionado ao tubo. Através de agitação 

manual fez-se o pellet de RNA flutuar. Centrifugamos a amostra novamente por 5 min., a 14.000 rpm 

a temperatura entre 2-8oC. O etanol 75% foi descartado e o pellet de RNA seco ao ar. 

Aproximadamente 10-50 L de água livre de RNase (água destilada autoclavada contendo 0,1% de 

dimetil pirocarbonato) foi adicionada ao eppendorf, sendo essa quantidade relativa ao tamanho do 

pellet. As amostras de RNA foram armazenadas a -20°C para posterior utilização. 

Quantificação do RNA 

A quantidade e qualidade do RNA extraído dos tecidos foram verificadas de acordo com o 

método espectrofométrico descrito por Farrel (1997). Esse método baseia-se no fato de que os ácidos 

nucléicos têm pico de absorção a 260 nm e outro pico a 280 nm, fornecendo a informação da 

concentração de RNA da amostra. A qualidade da amostra pode ser medida pela razão entre as 

absorbâncias a 260 e 280 nm sendo que valores abaixo de 1,6 são indicativos da presença de DNA e 

acima de 2,0 indicativo da presença de proteínas (Gallagher, 2001). 

A concentração de RNA de cada amostra foi determinada no espectrofotômetro Biofotômetro 

Eppendorf nos 2 comprimentos de onda: 260 e 280 nm, adicionando-se 1 L da amostra em uma 

cubeta contendo 49 L de água livre de RNAse. Somente as amostras de RNA com razão 260/280 

nm entre 1,6 e 2,0 foram utilizadas. 
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Eletrofore em gel de agarose 

Para verificar a integridade das amostras de RNA, as amostras foram aplicadas em um gel de 

agarose (0,9 g de agarose, 75 mL de MOPS 1x). Após completa dissolução da agarose no forno de 

microondas, o frasco foi resfriado em água corrente e 15 mL de formaldeído foram adicionados. O gel 

foi colocado numa bandeja com os pentes posicionados e após polimerização do gel, L de cada 

amostra de RNA acrescidas de 10 µL Loading solution (300 L de formaldeido, 200 L de 10X MOPS, 

1 mL de formamida) e 5 L de Loading buffer (1 mL  glicerol 50%, 12 L bromofenol blue 5%, 7 L de 

NaOH 1M) foi aplicado no gel para a realização da eletroforese em tampão de corrida (MOPS 1x, 

água DMPC) a 100 V por 1h ou até que as amostras tenham corrido o suficiente. Após a separação 

dos RNAs, o gel foi incubado com brometo de etídio e observado em luz UV para a visualização das 

bandas de RNA ribossômico 18S e 28S. O RNA deve apresentar duas bandas visíveis na posição 

superior do gel, sem borrões intermediários ou inferiores. A aparência das bandas forneceu uma 

indicação quanto a quantidade e a integridade do RNA. 

Síntese de cDNA (RT-PCR) 

Para gerar moléculas de DNA de fita simples complementares às sequencias de mRNA (cDNA) 

presentes no RNA total das amostras, as seguinte etapas foram seguidas: as amostras de RNA foram 

tratadas com DNase para remover qualquer resíduo de DNA genômico restante da etapa de 

isolamento de RNA. Foi adicionando a cada tubo 20,35 µL de água livre de Rnase, 1,65 µL de 10X 

DNase I Reaction Buffer, 1 µL da amostra de RNA na concentração de 1 µg RNA/ µL de H2O e 1 µL 

de DNase I. Os tubos foram homogeneizados e incubados no termociclador a 25°C por 15 min. Após 

a incubação, para inibiçã

homogeneizados e incubados no 

termociclador a 65°C por 10 min. para desnaturar as estruturas secundárias de RNA e logo após, 

colocados no gelo para hibridizar o oligo com o RNA sem a formação das estruturas secundárias. 
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O cDNA foi sintetizado por transcrição reversa, adicionado-se ao tubo contendo a amostra de 

RNA incubada,1 µL de BSA acetilada (20 µg/mL) (Albumina bovina sérica), 10 µL de 5X First Strand 

Buffer e 10 µL de dNTP (mistura de dATP, dCTP, dGTP e dTTP). Os tubos foram vorticados, em 

seguida foi adicionado a enzima M-MLV Reverse Transcriptase (PROMEGA) e incubados a 37°C por 

1h para geração do cDNA. Posteriormente, as amostras aquecidas a 65°C por 10 min. para 

desnaturar a enzima.  

Parte do estudo foi realizado utilizado-se o kit High-Capacity cDNAReverse Transcription 

(Applied Biosystems), seguindo o protocolo do fabricante: foi adicionado à 2 µg de RNA em 10 µL de 

água livre de Rnase 10 µL de 2X RT master mix 10x RT Buffer 25x mistura de 

dNTP 100 mM 10x RT Random Primers MultiScribe™Reverse Transcriptase 

água livre de nucleases). A mistura foi agitada e incubada no termociclador de acordo 

com o seguinte protocolo: 10 min. a 25°C; 120 min. a 37°C; 5 min. a 85°C e resfriado a 4°C. Os 

produtos da transcrição reversa foram armazenados no freezer - 20°C. 

Para a comprovação se a síntese dos cDNAs foi bem sucedida, foi realizada uma reação de 

PCR convencional

-sense de adiponectina ou HPRT. A mistura foi incubada no 

termociclador observando o seguinte protocolo: 5 min. a 72°C; 32 seg a 72°C, 32 seg a 60°C e 32 seg 

a 94°C, 40 ou 35 ciclos e 2 min. a 94°C. As amostras amplificadas foram aplicadas em gel de agarose 

(1,35 g de agarose em 90 mL de TAE - tampão a base de Tris, ácido Acético e EDTA), e a 

eletroforese realizada a 100V, 250 mA por 30 min. A presença de bandas indica que a reação de 

transcrição reversa foi correta. 

PCR em tempo real 

As concentrações relativas de adiponectina, adipoR1 e adipoR2 foram quantificadas utilizando-

se PCR em tempo real com um ABI Prism 7500 Sequence Detector (Applied Biosystems). O método 

de detecção foi com a utilização de SYBR Green (Applied Biosystems).  
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Pipetou- ; 2

dNTPs; - SYBR Green; 0,0625 

GoldStar   desta mistura foi pipetada em cada 

poço da placa para o PCR em tempo real de 96 poços (Applied Biosystems) junto com de 

cDNA de cada amostra. A placa foi centrifugada por 2 min. a 1000 rpm e colocada no termociclador 

para PCR em tempo real e submetida ao seguinte ciclo de amplificação: 10 min. a 95°C e 40 ciclos de 

15 seg a 95°C e 1 min. a 60°C, com uma curva de dissociação adicionada no final. 

Os níveis de mRNA para HPRT (hipoxantina fosforibosiltransferase 1) foram similarmente 

medidos e utilizados como o gene de referência. As informações foram gravadas com um Sequence 

Detector software (Applied Biosystems). Os níveis de mRNA de adiponectina, adipoR1 e adipoR2 

foram normalizados para os valores de HPRT e os resultados foram expressos como número de 

vezes das alterações relativas, utilizando-se o método 2- Ct (Livak & Schmittgen, 2001). Os primers 

sintetizados comercialmente (Prodimol Biotecnologia) são mostrados na tabela abaixo. 

Tabela 2. Primers sense e anti-sense utilizados para realização de PCR em tempo real. 

Rato adiponectina, S AATCCTGCCCAGTCATGAAG 

Rato adiponectina, AS CATCTCCTGGGTCACCCTTA 

Rato Adipo R1, S CTTCTACTGCTCCCCACAGC 

Rato Adipo R1, AS TCCCAGGAACACTCCTGCTC 

Rato Adipo R2, S ATGTTTGCCACCCCTCAGTA 

Rato Adipo R2, AS CAGATGTCACATTTGGCAGG 

HPRT, S CTCATGGACTGATTATGGACAGGA 

HPRT, AS GCAGGTCAGCAAAGAACTTATAGC 

Camundongo adiponectina, S GGCTCTGTGCTCCTCCATCT 

Camundongo adiponectina, AS AGAGTCGTTGACGTTATCTGCATAG 

Camundongo adipoR1, S AACGGGCCATCCATTTTTG 

Camundongo adipoR1, AS TTAGCCGGG CTACATCAAGG 

Camundongo adipoR2, S AGTGTTTTCAGCACGCCCTC 

Camundongo adipoR2, AS GCTGAGCTCCACGGATTCTT 
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4.5 Análise da expressão protéica de adiponectina, adipoR1 e adipoR2 - Western Blotting  

Extração de proteínas 

Parte dos tecidos adiposos, músculo gastrocnêmio e fígado foi retirada rapidamente logo após 

o sacrifício e colocada em 1,0 mL de tampão de extração de proteínas (trizma base 100 mM, EDTA 

10 mM, SDS 10%, fluoreto de sódio 100 mM, pirofosfato de sódio 10 mM e ortovanadato de sódio 10 

mM). As amostras foram homogeneizadas utilizando-se um homogeneizador elétrico (Polytron Ultra 

Turrax) por 30 seg. em velocidade máxima. Em seguida o homogeneizado foi centrifugado por 30 

min. a 14000 rpm a 4°C e o sobrenadante separado.  

Dosagem de proteínas 

Para dosagem de proteínas do lisato utilizou-se o método de Bradford (1976). Um volume de 20 

 -Rad Protein Assay) 5x 

diluído. Após 5 min., a solução colorida formada foi medida em espectrofotômetro a 595 nm. Na 

determinação da curva padrão foram utilizadas concentrações de 0,  

bovina. 

Eletroforese e transferência 

Amostras de proteína (30 g para o fígado; 50   tecido 

adiposo) foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida 12% (trizma base 750 mM pH 8,9; 

EDTA 4 mM; SDS 2%; acrilamida 30%; persulfato de amônio e TEMED). Após separação 

eletroforética (120 V) em tampão de corrida (trizma base 200 mM; glicina 1,52 M; EDTA 7,18 mM; 

SDS 0,4%)  as amostras foram transferidas para membrana de nitrocelulose utilizando aparelho de 

transferência  semi-seca (Bio-Rad) e tampão de transferência (trizma base 25 mM; glicina 192 mM; 

metanol 20% e SDS 0,02%).   



 

28 

 

Após a transferência, a membrana foi bloqueada em 15 ml de solução basal (Trizma base 10 

mM, NaCl 150 mM, Tween 20 0,5 l/ml) contendo 1% de albumina bovina. Em seguida, foi incubada 

com um dos anticorpos específicos (adipoR1, adipoR2, Santa Cruz). A incubação foi realizada por 3 h 

a temperatura ambiente, com o anticorpo dissolvido em solução basal e BSA 1%. Após algumas 

lavagens com solução basal, a membrana foi incubada por 1 h com o anticorpo secundário (anti-

imunoglobulina de cabra, AdipoR1 e R2; anti-imunoglobulina de -tubulina) associado à 

peroxidase revelada por quimioluminescência. Em seguida, foi lavada com solução basal (Trizma 

base 1M, Na Cl 5M e 0,02% de Tween 20), adicionado o reagente de revelação (ECL, Amersham) e 

foi então exposta a filme de raio X. A banda de interesse foi quantificada utilizando-se o programa 

Image J. 

4.6 Dosagens bioquímicas 

Determinação do conteúdo de gordura e proteínas nas carcaças. 

O conteúdo de gordura nas carcaças foi determinado pelo método gravimétrico descrito por 

Oller do Nascimento & Williamson (1986).  Para isso as carcaças foram evisceradas, pesadas e 

amolecidas em autoclave a 120°C por 90 min. e a seguir homogeneizadas com o dobro do peso de 

água e os lipídios foram extraídos pelo método de Stansbie et al (1976). Alíquotas de 

aproximadamente 3 g do homogenato foram digeridas em tubos de vidro com 3 mL de KOH 30% por 

15 min. em banho-maria a 70°C e em seguida foram acrescidos 3 mL de etanol absoluto. Os tubos 

foram mantidos no banho-maria a 70°C por mais 2 h. Após resfriamento, 2,5 mL de ácido sulfúrico 6M 

foram adicionados e os tubos foram homogeneizados. A mistura passou por 3 lavagens com éter de 

petróleo (Synth), agitação por 10 min. e centrifugação a 2000 rpm para decantação dos detritos de 

tecido. O sobrenadante contendo os lipídios totais diluídos no éter de petróleo foi transferido para 

tubos de vidro previamente pesados. Após a evaporação do solvente em capela de exaustão à 

temperatura ambiente, os frascos foram pesados novamente e a diferença de peso foi utilizada para o 
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cálculo do conteúdo de gordura total da carcaça. Os resultados foram expressos em g de gordura por 

100 g de carcaça.  

O conteúdo de proteínas das carcaças foi determinado pelo método descrito por Lowry et al 

(1951). Alíquotas de aproximadamente 1g do mesmo homogenato de carcaça foram aquecidas a 

37°C por 1 h com KOH 0,6N e agitadas por 15 min. Após centrifugação (10 min. a 2000 rpm) o 

conteúdo de proteína total foi medido por espectrofotometria a 750 nm através de reação 

colorimétrica com Folin Ciocauteau (Sigma). A albumina foi utilizada para realização de uma curva 

padrão de concentrações para cálculo do fator de ajuste. 

Determinação da concentração de corticosterona plasmática  

A dosagem de corticosterona plasmática para verificação de regeneração da glândula adrenal 

foi realizada pelo método fluorimétrico segundo técnica descrita por Guillemin et al (1959) baseado na 

fluorescência dos glicocorticóides em ácido sulfúrico. 

Em tubos cilí lorometano. Após 

agitação, forma-se um sobrenadante turvo que foi aspirado usando-se uma pipeta Pasteur acoplada a 

NaOH 0,1 N e a amostra agitada e 

novamente aspirado o sobrenadante turvo. Adicionou- -se a 

amostra e o sobrenadante foi novamente aspirado até o volume de 4 mL. Foi adicionado 1 mL de 

etanol sulfúrico (7 partes de etanol: 3 partes de ácido sulfúrico) e após agitação a amostra foi deixada 

em repouso até que a solução etanol-sulfúrica contendo o material fluorescente precipitasse 

completamente no fundo do tubo (20 a 30 min.). Essa solução foi coletada e colocada em cubetas 

para leitura em espectrofotofluorímetro (Perkin-Emer LS 5B) com emissão em 520 nm e excitação em 

477 nm. Uma curva padrão de corticosterona foi feita para cálculo da reta de regressão, em função 

corticosterona por dL de soro. 



 

30 

 

Também fizemos dosagem dos níveis plasmáticos de corticosterona do grupo 72h usando um 

kit imunoenzimatico (EIA) da Cayman Chemical Co. 

Dosagem de glicose 

A dosagem de glicose no soro foi feita utilizando-se o kit Glicose PAP Liquiform da Labtest e 

leitura da absorbância a 492 nm no fotômetro.  

Dosagem de insulina 

A dosagem de insulina foi feita utilizando-se o kit de ELISA Rat/Mouse insulin da LINCO 

Research e Rat/Mouse Insulin da Millipore e leitura da absorbância a 450 nm e 590 nm no fotômetro. 

Ambos os kits têm a mesma faixa de sensibilidade. 

Dosagem de Adiponectina 

A dosagem de adiponectina sérica dos animais foi realizada utilizando-se os kits Rat 

adiponectin ELISA kit da ALPCO Diagnostics e Rat Adiponectin ELISA Kit da AdipoGen e a leitura da 

absorbância foi obtida a 450 nm em fotômetro. Ambos os kits têm a mesma faixa de sensibilidade. 

4.7 Análise estatística 

Os resultados foram apresentados como média ± EPM. Para a análise estatística foi utilizado 

Teste-t simples para comparação entre os grupos controle e RU-486 e análise de variância de uma 

via “Anova one way” seguido por teste de Tukey para a comparação dos resultados nos grupos 

cirurgia (F-ADREC, ADREC, A-DEXA) dentro de cada grupo de dieta (controle e hiperlipídica) e entre 

os diferentes tratamentos das células (DEXA, ADREN, RU-486) e foram considerados significantes 

quando p 0,05. 
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5. RESULTADOS  

5.1 Artigo 1: Effects of adrenal hormones on the expression of adiponectin and adiponectin receptors 

in adipose tissue, muscle and liver. 

 

5.2 Artigo 2: High-fat diet and glucocorticoid treatment cause hyperglycemia associated with 

adiponectin receptor alterations. 
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Abstract 

Background: Adiponectin, an insulin-sensitive hormone that is primarily synthesized in adipose 

tissue, exerts its effects by binding to two receptors, adipoR1 and adipoR2. Little is known regarding 

the effects of glucocorticoids on the expression of adiponectin receptors. Methods: Male Wistar rats 

were bilaterally adrenalectomized and treated with dexamethasone (0.2 mg/100g) twice daily for 3 

days. To analyze the potential effects of catecholamines, rats received two daily injections of the 

glucocorticoid receptor antagonist (RU-486, 5.0 mg) over the course of 3 days. Additionally, 3T3-L1 

adipocytes and C2C12 myotubes were treated with dexamethasone, adrenaline or RU-486. The gene 

expression of adiponectin, adipoR1 and adipoR2 was determined by real-time PCR, and protein 

secretion was examined by western blotting using lysates from retroperitoneal, epididymal and 

subcutaneous adipose tissue depots, liver and muscle. Results: In rats, excess glucocorticoids 

increased the levels of insulin in serum and decreased serum adiponectin concentrations, whereas 

adrenalectomy decreased the mRNA expression of adiponectin (3-fold) and adipoR2 (7-fold) in 

epidydimal adipose tissue and increased adipoR2 gene expression in muscle (3-fold) compared to 

control group sham-operated. Dexamethasone treatment did not reverse the effects of adrenalectomy, 

and glucocorticoid receptor blockade did not reproduce the effects of adrenalectomy. In 3T3-L1 

adipocytes, dexamethasone and adrenaline both increased adipoR2 mRNA levels, but RU-486 

reduced adipoR2 gene expression in vitro. Conclusion: Dexamethasone treatment induces a state of 

insulin resistance but does not affect adiponectin receptor expression in adipose tissue. However, the 

effects of catecholamines on insulin resistance may be due to their effects on adipoR2. 

 

Keywords: adrenalectomy, glucocorticoids, catecholamines, adiponectin receptors, insulin 

resistance 
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Introduction 

Adiponectin, which is also known as ACRP30 (adipose complement-related protein of 30 kDa), 

GBP28 (gelatin-binding protein of 28 kDa), adipoQ and apM1 (adipose most abundant gene transcript 

1), is the most abundant secreted plasma protein. Although it is primarily synthesized by adipocytes, it 

has also been detected in skeletal muscle [1, 2, 3], cardiomyocytes [4, 5], osteoblasts [6], lymphocytes 

[7], the adrenal gland [8] and liver tissue [9, 10]. Unlike other adipokines produced by adipose tissue, 

plasma levels of adiponectin have been shown to be lower in obese humans and animals than in lean 

controls [11, 12, 13]. Thus, plasma levels of adiponectin are inversely correlated with body mass index 

(BMI), visceral adiposity and plasma levels of triglycerides and low-density lipoprotein (LDL) [14, 15, 

16, 17] and positively correlated with plasma levels of high-density lipoprotein (HDL) [18].   

Adiponectin is an insulin-sensitive hormone that has been shown to be reduced in clinical 

conditions associated with insulin resistance, such as obesity, type 2 diabetes, dyslipidemia and 

hypertension [19, 20, 21]. This adipokine has been reported to exhibit anti-inflammatory, anti-diabetic 

and anti-atherogenic properties [22, 23, 24, 25] and is known to play a central role in lipid and glucose 

metabolism in muscle and liver [26, 27]. 

The effects of adiponectin are mediated through two receptors. AdipoR1 has a strong affinity for 

adiponectin and is abundantly expressed in skeletal muscle. AdipoR2, exhibits an intermediate affinity 

for adiponectin and is mainly expressed in the liver [28, 29, 30]. Adiponectin receptors have also been 

detected in pancreatic beta cells [31], macrophages [32], osteoblasts [6], the adrenal gland [8], the 

human endometrium [33] and in adipose tissue, both in isolated adipocytes and in other cell types 

from the stroma-vascular fraction [30, 34,3 5]. Although plasma adiponectin levels are inversely 

correlated with obesity and insulin resistance, Bluher et al. [36] have shown that the mRNA expression 

levels of the adiponectin receptors, adipoR1 and adipoR2, are positively associated with obesity, 

glucose intolerance and insulin resistance in human muscle, findings that have been replicated by 

other studies [37, 38].  

Several hormones have been shown to regulate adiponectin levels, including catecholamines 

[39; 40], testosterone [41, 42], prolactin [43], growth hormones [44, 45] insulin [37, 34, 46, 47] and 
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glucocorticoids [44, 48]. The production of glucocorticoids, which are adrenal steroid hormones, is 

primarily controlled by the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, but glucocorticoids can also be 

generated locally from their metabolites. For example, this type of glucorticoid recycling occurs in 

adipose tissue, wh -

-HSD1) [49]. This hormone acts in a variety of physiological 

processes, including the immune response, the regulation of cardiovascular activity, brain function, 

glucose and lipid metabolism, insulin secretion and contribute to the development of obesity and 

insulin resistance [50, 51, 52, 53]. 

Despite the similarity of the symptoms observed in metabolic syndrome and Cushing’s 

syndrome, which is characterized by an excess of cortisol and is often observed in abdominal obesity, 

insulin resistance, diabetes and dyslipidemia, obese individuals frequently have normal or low plasma 

cortisol concentrations, despite elevated cortisol secretion and an elevated peripheral turnover rate 

[54]. 

The effects of glucocorticoids on the expression and secretion of adiponectin remain 

controversial. Both in vitro and in vivo studies have shown that glucocorticoids reduce plasma levels of 

adiponectin and inhibit adiponectin expression [48, 55, 56, 57, 58, 59]. However, Shi et al. [60] 

observed decreased serum levels of adiponectin and reduced adiponectin mRNA expression in the 

adipose tissue of both obese and non-obese rats treated with glucocorticoids. Adrenalectomy has 

been shown to increase adiponectin levels in patients with Cushing’s syndrome [61], to stimulate 

adiponectin expression in the white adipose tissue of ob/ob mice [57] and to reverse hyperglycemia in 

several models of obesity [62, 63]. Other studies in humans have shown that dexamethasone 

injections (over the course of 2 or 5 days) do not modify adiponectin levels [64, 65]. However, Jang et 

al. [59] observed a significant increase in serum adiponectin levels after dexamethasone treatment in 

humans, an effect that was suggested to be an adaptative mechanism compensating for the 

glucocorticoid-induced reduction in insulin sensitivity.  

  Relatively few studies have analyzed the effects of glucocorticoids on the expression of 

adiponectin receptors, and the few studies that do exist reported somewhat contradictory results. In 
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hepatocytes, dexamethasone has been shown to stimulate the adipoR2 promoter, an effect that can 

be abolished by treatment with the glucocorticoid receptor antagonist, RU486 [66]. On the other hand, 

dexamethasone has been shown to decrease adipoR2 mRNA expression in human skeletal muscle 

[59].  

In this study, we investigated the effects of dexamethasone treatment on the expression of 

adiponectin and its receptors in insulin- and glucocorticoid-responsive tissues, including adipose, 

skeletal muscle and liver, to determine a potential role for adiponectin and its receptors in the actions 

of glucocorticoids. 

 

Materials and Methods  

Animals  

Twelve-week-old male Wistar rats were obtained from the Federal University of São Paulo, 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME). Rats were group housed in an 

animal facility under controlled temperature. Rats were kept on a 12-h light/dark cycle at 22 ± 1°C with 

free access to food and water. All animal procedures were conducted in accordance with the 

guidelines for the care and use of laboratory animals and were approved by the Committee on Animal 

Research Ethics of the Federal University of São Paulo (Process nº 01201-6).  

 

Surgery and dexamethasone treatment 

After 1 week of acclimatization, rats were anesthetized using a mixture of ketamine and xylazine 

(66.6 and 13.3 mg/kg, respectively, via intraperitoneal injection) and divided into 3 different 

experimental groups: adrenalectomized animals (ADREC) that underwent a bilateral adrenal gland 

removal via a dorsal incision; adrenalectomized animals that were injected subcutaneously (s.c.) with 

a supra-physiological dose of dexamethasone (A-DEXA; Aché; 2 mg/Kg body weight twice per day); 

and sham-operated animals (S-ADREC) that underwent a similar surgery without removal of the 

adrenal glands. Both the ADREC and the S-ADREC groups received two daily s.c. injections of saline 

solution (NaCl 0.9%). Saline solution was also provided to adrenalectomized rats. Animals were 
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sacrificed by decapitation without sedation 72 h after surgery. Retroperitoneal (RET), epididymal (EPI) 

and subcutaneous (SUB) adipose tissues, gastrocnemius muscle (MUSC) and liver were collected, 

frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C until the extraction of total RNA or protein.  

 

The effects of blocking type II glucocorticoid receptors 

A group of rats (12-weeks old) received s.c. injections of either the type II glucocorticoid receptor 

antagonist, RU-486 (Mifepristone, Sigma-Aldrich; 5.0 mg per animal, 2x/day), or vehicle for 72 h 

(control group). Fourteen hours after the last injection, rats were sacrificed by decapitation without 

sedation. RET, EPI and SUB adipose tissues, gastrocnemius muscle and liver were collected, frozen 

in liquid nitrogen and stored at -80°C until the extraction of total RNA or protein. 

 

Hormone analysis 

Trunk blood was collected and immediately centrifuged, and the resulting serum was stored at 

80°C until the measurement of serum hormones. The levels of insulin and adiponectin in rat serum 

were determined using commercial ELISA kits (LINCO and AdipoGen, respectively). Glucose levels 

were assessed using the Glucose PAP Liquiform kit (Labtest), and serum corticosterone was assayed 

using an Enzyme Immunoassay (EIA) (Cayman Chemical Co).  

 

3T3-L1 adipocyte and C2C12 myocyte cell cultures  

3T3-L1 cells obtained from the American Type Culture Collection (ATCC, USA) and C2C12 cells 

obtained from the Rio de Janeiro Cell Bank (UFRJ, Brazil) were cultured at 37°C in a humidified 

atmosphere of 5% CO2/95% air. 3T3-L1cells were grown in culture medium (DMEM culture medium 

supplemented with 25 mM glucose, 1 mM pyruvate, 4.02 mM L-alanyl-glutamine, 1% 

penicillin/streptomycin and 10% fetal calf serum - Sigma, USA). The differentiation of 3T3-L1 

fibroblasts into adipocytes was initiated 24 h after confluence by incubation in culture medium 

supplemented with 0.25 µM dexamethasone, 0.5 mM 3-isobutyl-1-methyl-xanthine, and 5 µg/mL 

insulin (Sigma) for 3 days. This was followed by 10 days of incubation in feeding medium (culture 
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medium containing 5 µg/mL insulin), which was changed every 3 days. On the 10th differentiation day, 

cells were incubated with feeding medium containing 0.5% fetal calf serum overnight. The following 

RU-486. C2C12 myoblast cells were grown in culture medium (DMEM culture medium containing 25 

mM glucose, 1 mM pyruvate, 4.02 mM L-alanyl-glutamine, 0.08% gentamicin and 10% fetal calf 

serum). Differentiation of C2C12 myocytes was initiated when the cells had achieved 70% confluence 

by replacing the media with DMEM containing 2% horse serum. After 7 days, the differentiated cells 

had fused into myotubes, and the medium was replaced with growth medium containing 0.5% fetal 

-486.   

The drug doses and treatment times were chosen based on the results from dose-response and 

time-course experiments (data not shown). At the end of each experiment, the culture medium was 

removed, and the cells were collected and homogenized using TRIzol and 23-gauge syringe needles. 

The control group was treated with vehicle (95% ethanol and 0.5 M HCl). 

 

RNA isolation and quantitative measurement of adiponectin, adipoR1 and adipoR2 gene 

expression using real-time PCR 

To examine the expression of adiponectin and its receptors, total RNA was extracted from either 

tissue or cel -MLV reverse transcriptase 

kit (Promega) with oligo-dT primers under the following reaction conditions: 65°C for 10 min, 37°C for 

60 min and 65°C for 10 min. Gene expression was measured in duplicate by quantitative real-time 

PCR using SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, UK) on an ABI Prism 7300 sequence 

detection system (Applied Biosystems, USA). The reaction conditions for the templates were 10 min at 

95°C followed by 40 cycles of 15 s at 95°C and 1 min at 60ºC. A melting curve analysis was 

incorporated at the end of each run to control for amplification specificity. The 2- was 

used to calculate the relative fold-changes of each gene. All results were normalized against the 

housekeeping gene, hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT), and expressed as the fold 
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change relative to the control group. The primer sets used for real-time PCR analyses were 

synthesized commercially and are summarized in Table 1.  

 

Table1. Sense and anti-sense primers used for real time PCR. 

r adiponectin, S AATCCTGCCCAGTCATGAAG 

r adiponectin, AS CATCTCCTGGGTCACCCTTA 

r adipoR1, S CTTCTACTGCTCCCCACAGC 

r adipoR1, AS TCCCAGGAACACTCCTGCTC 

r adipoR2, S ATGTTTGCCACCCCTCAGTA 

r adipoR2, AS CAGATGTCACATTTGGCAGG 

HPRT, S CTCATGGACTGATTATGGACAGGA 

HPRT, AS GCAGGTCAGCAAAGAACTTATAGC 

m adiponectin, S GGCTCTGTGCTCCTCCATCT 

m adiponectin, AS AGAGTCGTTGACGTTATCTGCATAG 

m adipoR1, S AACGGGCCATCCATTTTTG 

m adipoR1, AS TTAGCCGGG CTACATCAAGG 

m adipoR2, S AGTGTTTTCAGCACGCCCTC 

m adipoR2, AS GCTGAGCTCCACGGATTCTT 

r: rat; m: mice 

 

Adiponectin, adipoR1 and adipoR2 protein analyses by western blot 

Western blot analysis was performed as described previously [68]. Briefly, total protein extracts 

(0.05 - 0.3 g) were separated by electrophoresis on 12% SDS-PAGE gels using a Bio-Rad miniature 

slab gel apparatus and then transferred to nitrocellulose membranes. After transfer, the membranes 

were blocked in blocking buffer (1% BSA, 10 mM Tris, 150 mM NaCl and 0.02% Tween 20) for 2 h at 

room temperature. Membranes were then incubated with primary antibodies against adiponectin, 

adipoR1 or adipoR2 (all 1:1,000; -tubulin (1:3,000; Santa 

Cruz) at 4°C overnight, washed 3 times with washing buffer (10 mM Tris, 150 mM NaCl and 0.02% 

Tween 20), and incubated with the appropriate HRP-conjugated secondary antibodies [anti-goat for 

adipoR1 and adipoR2 (1:10,000) and anti- -tubulin (1:5,000)], from Santa Cruz 
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Biotechnology for 1 h at 4°C. Proteins were visualized using an ECL kit (Amersham ECL Detection 

Reagent, GE Healthcare) and developed using Hybond ECL Nitrocellulose membranes (Amersham, 

GE Healthcare). Immunoreactive bands on autoradiography films were scanned, and signal intensities 

were quantified by densitometry using Image J software. Results are expressed as arbitrary units 

-tubulin. 

 

Statistical analysis 

All data are presented as the mean ± SEM. Statistical comparisons of group differences were 

performed using one-way ANOVAs combined with Tukey’s post-hoc tests to compare the results 

between surgical groups (S-ADREC, ADREC and A-DEXA) and cell treatment groups (DEXA, ADREN 

and RU-486). Unpaired Student’s t-tests were used to assess potential differences between the 

control and RU-486-treated groups. Differences were considered to be significant when p < 0.05. 

 

Results  

1. Dexamethasone treatment increases levels of insulin and decreases levels of adiponectin in 

serum. 

As expected, adrenalectomy reduced the serum levels of corticosterone in ADREC and A-DEXA 

animals compared to the S-ADREC group. We observed no significant differences in the blood levels 

of glucose, insulin or adiponectin between animals in the S-ADREC and the ADREC groups 72 h after 

surgery (Table 2). Accordingly, blocking glucocorticoid receptors with RU-486 for 72 h, did not affect 

body weight or serum levels of corticosterone, glucose, insulin or adiponectin (Table 3) 

However, dexamethasone treatment (A-DEXA) for 72 h resulted in increased serum levels of 

insulin (~2-fold) and a reduction of serum adiponectin levels (~50%) compared to saline-treated 

controls (Table 2).  
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Table 2. Effects of adrenalectomy and dexamethasone treatment on hormones levels. 

 
n S-ADREC ADREC A-DEXA 

 6-8 0.637 ± 0.22 0.020 ± 0.01ª 0.016 ± 0.01ª 

Glucose (mg/dL) 5-7 103.73 ± 12.98 111.88 ± 3.97 137.23 ± 20.59 

Insulin (ng/mL) 5-8 1.72 ± 0.27 0.87 ± 0.15 3.81 ± 0.70ab 

 5-7 10.42 ± 1.07 9.29 ± 1.27 5.41 ± 0.59a 

 

Results are presented as the mean ± SEM. One-way ANOVAs followed by Tukey’s post-hoc 

tests were used to evaluate significant differences between groups; *p < 0.05 (effects due to surgery); 

a S-ADREC; b ADREC. Sham adrenalectomy (S-ADREC). Adrenalectomyzed group (ADREC). 

Adrenalectomy with dexamethasone treatment (A-DEXA; 0.2 mg/100 g; twice per day). 

 

 

Table 3. Effects of blocking type II glucocorticoid receptors on body weight, glucose and 

hormones levels. 

 Control 
(6) 

RU-486 
(5) 

Final body weight (g/72) 301.67 ± 7.55 298.2 ± 3.25 

 3.30 ± 1.12 3.54 ± 3.26 

Glucose (mg/dL) 133.99 ± 25.26 124.90 ± 22.65 

Insulin (ng/mL) 1.75 ± 0.37 1.13 ± 0.14 

 9.66 ± 0.69 8.66 ± 0.77 

 

Results are presented as the mean ± SEM. Unpaired Student´s t-tests were used to compare 

differences between groups; *p < 0.05. 
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2. Adrenalectomy decreases adiponectin and adipoR2 mRNA expression in epidydimal adipose 

tissue. 

During our analysis of adiponectin and adiponectin receptor gene expression in various adipose 

tissue depots, we observed that only EPI adipose tissue was acutely responsive to the removal of 

adrenal glucocorticoids. Adiponectin mRNA was reduced ~3-fold (p < 0.01), and adipoR2 mRNA was 

reduced 7-fold (p< 0.001) compared to the S-ADREC control group. Dexamethasone treatment did not 

reverse the effects of adrenalectomy (Figure 1). In addition, we analyzed the combined effects of 

adrenalectomy and dexamethasone treatment on the protein expression levels of adipoR1 and 

adipoR2 and found no significant differences in EPI adipose tissue. In RET and SUB adipose tissue, 

we observed no significant changes in the mRNA or protein expression of adiponectin, adipoR1 or 

adipoR2 (data not shown).  

Because the restoration of glucocorticoids with dexamethasone after adrenalectomy did not 

reverse the effects of adrenalectomy on adiponectin and adipoR2 expression, we hypothesized that 

the observed changes in adiponectin and adipoR2 were due to a lack of catecholamines or other 

adrenal hormones, rather than due to the lack of glucocorticoids. To test this hypothesis, we treated 

rats with RU-486, a glucocorticoid receptor antagonist. 

Treatment of rats with RU-486 did not induce changes in adiponectin or adiponectin receptor 

gene expression in EPI adipose tissue (Figure 2A). However, blocking glucocorticoid receptors 

increased adipoR1 protein levels by 30% (p = 0.05) in RU-486-treated animals compared to the 

control group (Figure 2B). We also examined the effects of RU-486 on adiponectin and adiponectin 

receptor mRNA and protein levels in RET and SUB adipose tissue depots and observed no changes 

in either tissue (data not shown).   

To further examine the effects of adrenal gland hormones on adiponectin and adiponectin 

receptor expression, we treated 3T3-L1 adipocytes cells with dexamethasone, adrenaline and RU-486 

-fold increase in adipoR2 

gene expression when compared 

increased adipoR2 gene expression by approximately 1.5-fold (p < 0.05). In contrast to previous 
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studies, dexamethasone did not decrease adiponectin mRNA levels (Figure 3A). Treatment with the 

glucocorticoid antagonist, RU-

3B). 

 

3. Adrenalectomy and dexamethasone treatment increase adipoR2 mRNA expression in 

muscle. 

Because both liver and skeletal muscle are also glucocorticoid responsive, we also analyzed 

adipoR1 and adipoR2 expression in these tissues. We did not find any significant alterations in the 

mRNA levels of adipoR1 and adipoR2 in the liver (data not shown). However, adrenalectomy and 

dexamethasone treatment increased adipoR2 gene expression approximately 3-fold and 5-fold, 

respectively, (p<0.05) in rat skeletal muscle (Figure 4). 

Western blotting analysis revealed no changes in the protein expression of adiponectin or 

adiponectin receptors after adrenalectomy and dexamethasone treatment in the liver and the 

gastrocnemius muscle (data not shown). 

To investigate possible effects of the lack of catecholamines, we examined adipoR1 and 

adipoR2 gene and protein expression in the skeletal muscle of rats treated with glucocorticoid receptor 

blockers (Figure 5). No changes were observed in the gene or protein expression of either adiponectin 

receptor. Similar results were obtained in liver (data not shown). 

To investigate the regulation of adiponectin receptors in vitro, we treated C2C12 myoblast cells 

-486 for 16 h. None of these 

treatments changed adipoR1 and adipoR2 mRNA levels compared to control cells (Figures 6A and 

6B). 
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Figure 1. Effects of adrenalectomy (ADREC) and adrenalectomy with dexamethasone treatment 

(A-DEXA; 0.2 mg/100 g, twice per day) on the gene expression levels of adiponectin, adipoR1 and 

adipoR2 in epididymal adipose tissue. Data are expressed as the mean ± SEM. Values were 

normalized to HPRT levels, and 5 - 9 animals were tested per group. One-way ANOVAs followed by 

Tukey’s post-hoc tests were used to determine significant differences between the groups (*p < 0.01, 

**p < 0.001; effects due to surgery). S-ADREC, sham adrenalectomy. 
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adipoR1 -     - 42 kDa 

 tubulin   -    - 55 kDa 
 

                                                                                                               C     RU-486            
 

 
 

Figure 2. Effects of the glucocorticoid receptor antagonist, RU-486, on the (A) gene and (B) 

protein expression of adiponectin, adipoR1 and adipoR2 in epididymal adipose tissue. Data are 

expressed as the mean ± SEM. mRNA values were normalized to HPRT levels, and protein levels 

-tubulin (n = 5 - 6 per group). Unpaired Student´s t-tests were used to compare 

differences between groups; *p < 0.05. 

 

* 
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Figure 3 -

for 24 h on (A) adiponectin, (B) adipoR1 and (C) adipoR2 gene expression in 3T3-L1 adipocytes. 

Results are presented as the mean ± SEM. Unpaired Student´s t-tests were used to compare 

differences between treatment and control groups (C); *p < 0.05, **p < 0.01. 

** 

* * 
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Figure 4. Effects of adrenalectomy (ADREC) and adrenalectomy with dexamethasone treatment 

(A-DEXA; 0.2 mg/100 g, twice per day) on the level of adipoR1 and adipoR2 gene expression in 

gastrocnemius muscle. Data are expressed as the mean ± SEM. Values were normalized to HPRT 

levels (n = 5 - 9 per group). One-way ANOVAs followed by Tukey’s post-hoc tests were used to 

determine significant differences between groups (*p < 0.05, **p < 0.005; effect due to surgery). S-

ADREC, sham adrenalectomy. 

 

 

Figure 5. Effects of the glucocorticoid receptor antagonist, RU-486, on the expression levels of 

adipoR1 and adipoR2 in gastrocnemius muscle. Data are expressed as the mean ± SEM. Values were 

normalized to HPRT levels (n = 5 - 6 per group). Unpaired Student´s t-tests were used to compare 

differences between groups; p < 0.05. 

 

** 

* 
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Figure 6 -

for 16 h on (A) adipoR1 and (B) adipoR2 gene expression in C2C12 myoblasts. Results are presented 

as the mean ± SEM. Unpaired Student´s t-tests were used to compare treatment and control groups 

(C). 
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Discussion 

Our results demonstrate that the removal of glucocorticoids for a 72-h period did not modify the 

serum levels of glucose, insulin or adiponectin. Similar to our results, Makimura et al. [69] showed that 

plasma glucose and insulin concentrations were not altered 2 weeks after adrenalectomy. Our results 

also showed that treatment with a supra-physiological dose of dexamethasone for 72 h significantly 

increases the level of insulin in serum and decreases serum levels of adiponectin. These results 

suggest the beginnings of insulin resistance, which would be consistent with results from previous 

studies examining the role of glucocorticoids in insulin resistance and in the regulation of adiponectin 

expression [57, 60]. Dexamethasone, a synthetic glucocorticoid with a higher affinity for the 

glucocorticoid receptor than cortisol, is frequently used to rapidly generate insulin resistance in rodents 

[70, 71]. These findings suggest that excess glucocorticoids might play a role in the development of 

insulin resistance that results from stressful situations and conditions of obesity.  

Because adrenalectomy is known to increase insulin sensitivity [62, 63, 72] and adiponectin is 

an insulin-sensitive hormone, we first hypothesized that adrenalectomy would increase not only 

adiponectin gene expression, as was previously reported by Makimura et al. [57], but also adipoR1 

and adipoR2 expression. Because insulin resistance is related to the dysregulation of adipose tissue, 

liver and skeletal muscle [73, 74, 75], all of which are tissues that are known to be glucocorticoid 

responsive, we investigated the effects of altered levels of glucocorticoids on the gene and protein 

expression of adipoR1 and adipoR2. Adrenalectomy and dexamethasone treatment led to changes in 

gene expression in EPI adipose tissue and gastrocnemius muscle, but not in RET and SUB adipose 

tissue depots or in liver. 

Abdominal visceral tissue (VAT) and subcutaneous adipose tissue (SUB) are anatomically, 

cellularly and metabolically distinct [76, 77]. VAT is more insulin-resistant and more sensitive to 

adrenergic stimulation [ -adrenoreceptors [79] and glucocorticoid receptors [80] 

than SUB. It is likely that these differences are responsible for the increased sensitivity of EPI adipose 

depots to the lack of adrenal hormones.   
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In the present study, we showed that adrenalectomy decreases adiponectin and adipoR2 mRNA 

levels in EPI adipose tissue and increases adipoR2 mRNA levels in gastrocnemius muscle. 

Furthermore, we demonstrate that dexamethasone treatment does not reverse these changes in 

mRNA levels. Rather, treatment with dexamethasone leads to a further increase in adipoR2 levels in 

muscle. Given that adrenalectomy decreases all adrenal hormones and that treatment with 

dexamethasone, which restores only glucocorticoids, was not able to reverse the adiponectin and 

adipoR2 changes, we hypothesized that the changes in adiponectin and adipoR2 expression are likely 

due to a lack of other adrenal hormones, such as the catecholamines. To check this hypothesis, we 

treated rats with RU-486, a glucocorticoid receptor antagonist. Blocking the glucocorticoid receptor did 

not mimic the effects of adrenalectomy on gene expression in EPI adipose tissue and muscle, thus 

supporting the hypothesis that another factor besides glucocorticoids is responsible for the regulation 

of adiponectin and adipoR2 expression.  

To better understand the effects of adrenal hormones on these genes, we treated adipocytes 

and myotubes cells with dexamethasone, adrenaline and RU-486. In vitro, dexamethasone increased 

expression of adipoR2, a result that contrasts with what we observed in vivo. These results indicate 

that adipocytes are more sensitive to the effects of dexamethasone than adipose tissue.  

Adrenaline increased the expression of adipoR2 in 3T3-L1 adipocytes, and adrenalectomy 

reduced the expression of adipoR2 in vivo, thus suggesting a stimulatory effect of catecholamines on 

the adiponectin system. These results indicate that this hormone exhibits a greater effect on adipoR2 

expression than glucocorticoids, at least in adipose tissue. These results are consistent with a report 

by Fu et al. [40] showing that treatment of 3T3-L1 adipocytes with isoproteronol, a -adrenoceptor 

agonist, increased the expression of adipoR2, but not adipoR1. Catecholamines have been 

associated with insulin resistance [81, 82], and several studies have shown that -adrenergic 

stimulation decreases mRNA and plasma levels of adiponectin in vitro, in animals [39, 44] and in 

humans [83]. However, Oana et al. [29] showed that the 3-adrenoceptor agonist, CL-316, increases 

plasma adiponectin levels and adiponectin mRNA in the EPI white adipose tissue of db/db mice. 
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Catecholamines have also been shown to inhibit adipoR1 and adipoR2 expression in cultured 

cardiomyocytes [84]. 

Regarding the potential effects of other adrenal gland hormones on adiponectin expression, no 

direct effects of aldosterone, a mineralocorticoid, were observed on adiponectin and adiponectin 

receptors, despite the fact that adiponectin, adipoR1 and adipoR2 are known to be expressed in the 

mouse adrenal gland [8, 85]. To our knowledge, no studies have investigated the effects of 

dehydroepiandrosterone (DHEA) on adiponectin receptors, but two studies have shown that 

exogenous administration of DHEA stimulates adiponectin expression and secretion in rat adipose 

tissue [86, 87]. In vitro treatment with RU-486 decreased adipoR1 gene expression in 3T3-L1 cells, 

but RU-486 treatment in vivo increased adipoR1 protein expression in EPI adipose tissue.  

 

Conclusion 

In summary, adrenalectomy did not lead to short-term (i.e., 72 hours) changes in the serum 

levels of insulin, adiponectin and glucose. However, treatment with dexamethasone caused an 

increase in insulin and a decrease in adiponectin levels in serum, which may be related to the effects 

of glucocorticoids in promoting insulin resistance. The results from the present study also seem to 

indicate that the effects of glucocorticoids in insulin resistance are not related to changes in the 

expression of adiponectin receptors in liver or muscle. The results of the present study also suggest 

that adrenalina has a modulatory effect on the adiponectin system.  
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6. CONCLUSÃO 

Em resumo, nossos resultados mostraram que o excesso de glicocorticóides e não o 

glicocorticóide por si só pode ser, em parte, responsável pelo desenvolvimento da resistência à 

insulina em situações como de estresse e na obesidade, mas não por modificar os receptores de 

adiponectina, pelo menos in vivo. O efeito das catecolaminas na resistência à insulina pode ser 

devido a alterações no receptor de adiponectina adipoR2 tanto no tecido adiposo e adipócitos como 

no músculo esquelético. 

A hiperglicemia causada pela dieta hiperlipídica está relacionada a modificações na expressão 

da adiponectina no tecido adiposo e do receptor de adiponectina adipoR2 no músculo e ao associar a 

dieta hiperlipídica com o glicocorticóide, houve uma compensação entre os efeitos da falta de 

glicocorticóides e efeitos da dieta, pelo menos no tecido adiposo. 
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PARTE 2 -  INTERAÇÃO ENTRE HIPÓXIA E ÁCIDOS GRAXOS 

8. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O tecido adiposo branco é formado por adipócitos maduros (constituem não mais que 50% do 

total de células do tecido), fibroblastos, pré-adipócitos, macrófagos e células endoteliais. Este tecido 

secreta, ácidos graxos, várias moléculas lipídicas como as prostaglandinas, hormônios esteróides 

como estradiol, testosterona e estrógenos (não sintetizados pelo tecido adiposo, mas que tem as 

enzimas necessárias para a conversão dos seus precursores nestes produtos), colesterol (não 

sintetizado, apenas estocado e secretado) e adipocinas (Rajala & Scherer, 2003; Trayhurn & Wood, 

2004) com ações autócrinas, parácrinas e endócrinas, capazes de afetar o metabolismo de vários 

órgãos (Funahashi et al, 1999; Hauner, 2005). O metabolismo do tecido adiposo varia em função da 

sua localização, subcutânea ou visceral em volta dos órgãos internos, podendo contribuir de forma 

mais ou menos intensa para a secreção das adipocinas. 

Abaixo, algumas das adipocinas produzidas pelo tecido adiposo e implicadas em uma 

variedade de processos fisiológicos: 

- Hormônios relacionados à homeostase energética 

 Leptina 

 Adiponectina 

 Resistina 

 Visfatina 

 Fator adipocitário induzido pelo jejum (FIAF) 

- Citocinas 

 Fator de necrose tumoral  (TNF- ) 

 Interleucinas 6, 8, 10, 18 

- Proteínas de fase aguda 

 Haptoglobina 

 Metalotioneína (MT) 
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 Amilóide A sérico (SAA)  

- Proteinas relacionados ao sistema imune 

 Proteína quimiotáxica de monócito -1 (MCP-1) 

 Metalotioneína 

 Fator de migração de macrófagos (MIF) 

- Proteina relacionadas a fibrinólise 

 Inibidor do ativador de plasminogênio - 1 (PAI-1) 

 Fator tecidual (TF) 

 Angiotensinogênio 

- Fatores de crescimento 

 Fator de crescimento transformador  (TGF-  

 Fator de crescimento semelhante à insulina - 1 (IGF-1) 

 Fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) 

- Proteinas do metabolism lipídico e transporte 

 Lipoproteina lipase (LPL) 

 Proteína de transferência dos ésteres de colesterol (CETP) 

 Apolipoproteina E 

 Adipsina 

 Proteína de ligação ao ácido graxo (aP2) 

 Proteína ligadora de retinol (RBP) 

 Proteína estimuladora de acilação (ASP) 

 Zinco- -glicoproteína (ZAG) 

- Enzimas 

 Citocromo p450 

 17 beta-hidroxiesteroide desidrogenase (17 -HSD) 

 Inibidores de 11beta-hidroxiesteróide desidrogenase tipo 1 (11 -HSD1) 

- Componentes do sistema renina-angiotensina 
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 Renina 

 Angiotensinogênio 

 Angiotensina I, II 

 Enzima conversora de angiotensina (ACE) 

Muitos dos distúrbios metabólicos associados à obesidade e à síndrome metabólica podem ser 

devidos, pelo menos em parte, à alteração na produção destas adipocinas pelos adipócitos 

(Recasens et al, 2004). As adipocinas estão envolvidas em uma série de funções fisiológicas como 

controle da ingestão alimentar, balanço energético, homeostase vascular, regulação da pressão e a 

coagulação sanguínea, angiogêneses, metabolismo lipídico e sensibilidade à insulina (Trayhurn & 

Beatti, 2001; Rajala & Scherer, 2003; Trayhurn & Wood, 2004; Frühbeck & Salvador, 2004; Rosen & 

Spiegelman, 2006). Alterações na secreção de adipocinas, devido à hipertrofia e hiperplasia dos 

adipócitos, estão ligadas ao desenvolvimento de doenças associadas à obesidade. Várias adipocinas 

estão aumentadas na obesidade e têm sido implicadas na hipertensão (angiotensinogênio), 

desequilíbrio da fibrinólise (PAI-1) e resistência à insulina (ASP, TNF- , IL-6 e resistina). Por outro 

lado, a expressão e os níveis plasmáticos da adipocina antiinflamatória adiponectina estão diminuídos 

na obesidade, como descrito na primeira parte desta tese. 

O conceito de que a obesidade representa um estado inflamatório ganhou credibilidade ao 

longo da última década, devido aos inúmeros trabalhos mostrando que na obesidade há um aumento 

na produção e secreção pelo tecido adiposo de várias moléculas pró-inflamatórias como TNF- , 

MCP1, PAI-1, visfatina e apelin (Trayhurn & Wood, 2004; Wellen & Hotamisligil, 2005; Hotamisligil, 

2006). Por outro lado, a expressão da adiponectina está diminuida com o aumento da massa de 

tecido adiposo na obesidade (Arita et al, 1999). Além disso, o tecido adiposo do obeso é 

extensivamente infiltrado por macrófagos que amplificariam o estado inflamatório através de suas 

citocinas e quimiocinas (Bastard et al, 2006). Assim, pode-se considerar que a obesidade 

corresponde a um estado sub-clínico inflamatório que promove a produção de fatores pró-

inflamatórios envolvidos na patogênese da resistência à insulina (Bastard et al, 2006). 
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Uma questão importante seria por que o tecido adiposo poderia aumentar sua resposta 

inflamatória na obesidade e em outras doenças relacionadas. Entre as sugestões estão o estresse 

oxidativo e o estresse do retículo endoplasmático (Ozcan et al, 2004; Houstis et al, 2006; Gregor & 

Hotamisligil, 2007). Trayhurn et al (2004) propuseram que este aumento na inflamação seria uma 

resposta a hipóxia local. Estas diferentes teorias acerca da resposta inflamatória no tecido adiposo na 

obesidade não se excluem, por exemplo, a hipóxia causa o acúmulo de proteínas unfolded no retículo 

endoplasmático induzindo seu estresse e gerando espécies reativas de oxigênio (Kaufman, 1999; 

Koumenis et al, 2002; Carriere et al, 2004). 

Estes estudos prévios sugerem que a liberação de ácidos graxos pelos adipócitos devido à 

lipólise ou ainda provenientes da circulação sanguínea, podem, em alguns casos, amplificar os 

efeitos da hipóxia assim como a hipóxia pode amplificar os efeitos dos ácidos graxos como na 

produção de fatores relacionados à inflamação.  

9. REVISÃO DA LITERATURA 

9.1 A hipóxia 

As células, os tecidos e os organismos estão sujeiros à baixa pressão de oxigênio em 

condições fisiológicas e patológicas. O estresse da hipóxia tem papel fundamental no 

desenvolvimento e na fisiologia humana como na embriogênese quando há rápida proliferação de 

células e a hipóxia fisiológica estimula o desenvolvimento dos sistemas hematopoiéticos e 

circulatórios. A hipóxia é característica de patologias como a angina, o infarto e o AVC, diabetes e 

tumores sólidos (Semenza 2000, 2003; Brahimi-Horn & Pouysségur, 2007). Na presença de hipóxia, 

as células respondem coordenando a expressão de vários genes para garantirem a adaptação à nova 

situação. Em alguns tecidos, como a retina (2-25 mmHg), o baço (16 mm Hg) e o cérebro (0,4-8 

mmHg) os níveis de oxigênio são naturalmente mais baixos do que os presente no sangue arterial 

(104 mmHg) e nos tecidos em geral (40-50 mmHg) (Erecinska & Silver, 2001; Brahimi-Horn& 

Pouysségur, 2007).  
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A hipótese da hipóxia 

De acordo com a teoria proposta por Trayhurn et al (2004), a alteração na produção de 

adipocinas relacionadas à inflamação na obesidade é uma resposta específica devido à hipóxia nos 

aglomerados de adipócitos que acabam ficando distantes dos vasos sanguíneos à medida que o 

adipócito aumenta de tamanho e a massa de tecido adiposo se expande (Trayhurn & Wood, 2004). 

Os baixos níveis de oxigênio levam a uma resposta inflamatória com a finalidade de aumentar o fluxo 

sanguíneo e estimular a angiogênese em longo prazo (Lolmède et al, 2003; Trayhurn & Wood, 2004; 

Trayhurn et al, 2008).  

Há vários argumentos a favor desta hipótese, dentre eles: a proporção de bombeamento 

cardíaco e o fluxo sanguíneo que chega ao tecido adiposo branco não aumentam na obesidade, 

apesar do aumento de tamanho deste tecido (Virtanen et al, 2002; Kabon et al, 2004); o fato de que 

pessoas obesas não apresentam o aumento pós-prandial no fluxo sangüíneo que ocorre em pessoas 

magras (Karpe et al, 2002); os adipócitos hipertrofiados (150-

distância de difusão de oxigênio dentro do tecido adiposo (100- k 

et al, 2007; Brahimi-Horn & Pouysségur, 2007). Além disso, em algumas situações e em alguns 

sangüíneos (Folkman  et al, 2000; Gatenby & Gillies, 2004; Brahimi-Horn & Pouysségur, 2007). 

A presença de hipóxia tem sido comprovada no tecido adiposo de diferentes tipos de 

camundongos obesos (Lolmède et al, 2003; Chen et al, 2006; Ye et al, 2007; Hosogai et al, 2007; 

Rausch et al, 2008) e em adipócitos subcutaneous humanos proveniente de indivíduos obesos, além 

de ter sido demonstrado correlação inversa entre a porcentagem de gordura corporal e a pressão de 

O2 no tecido adiposo (Pasarica et al, 2009).  

Outros tipos celulares que compõem o tecido adiposo também estão sujeitos ao efeito da 

hipóxia como os macrófagos, que respondem à hipóxia alterando a expressão de mediadores 
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inflamatórios (Lewis et al, 1999; Bosco et al, 2004). Foi visto que em condições de hipóxia, 

macrófagos peritoneais elevaram  a expressão de IL- -6, MIF, TNF- VEGF (Ye et al, 2007). 

Métodos de detecção e indução da hipóxia 

Dois métodos têm sido utilizados para verificar a hipóxia no tecido adiposo de animais obesos. 

O primeiro, coloração com pimonidazole (hipóxiaprobe), um marcador químico da hipóxia é um 

método essencialmente qualitativo, sendo até possível fazer uma quantificação por western blotting. 

O segundo é a utilização de um eletrodo para O2. Os estudos com eletrodos de O2 mostraram que a 

pressão de oxigênio no tecido adiposo de camundongos obesos é de 15 mmHg enquanto no de 

magros é de 45-50 mmHg (Ye et al, 2007). 

A maioria dos estudos in vitro com hipóxia utiliza meio com 1% de O2 que é equivale a pO2 de 

7,6 mmHg (Ye et al, 2007). Parece que as respostas celulares à hipóxia ocorrem apenas quando os 

níveis de oxigênio são menores que 5% (Brahimi-Horn & Pouysségur, 2007). 

A hipóxia pode ser induzida quimicamente utilizando-se cloreto de cobalto (CoCl2), 

desferroxamina (DFO) e dimetiloxallil glicina (DMOG), um inibidor competitivo da enzima HIF-

hydroxylase (HIF-PH) que na presença de O2 provoca a degradação da subunidade do fator de 

transcrição do HIF-1a. A comparação das respostas utilizando estes métodos é útil para definir se a 

alteração de um gene sensível à hipóxia depende do fator de transcrição HIF-1 .   

Mecanismos moleculares de sinalização da hipóxia 

Vários fatores de transcrição estão implicados na resposta molecular adaptativa à hipóxia, como 

o NF-kB e o CREB (proteína de ligação AMP cíclica com o elemento de resposta) (Cummins & Taylor, 

2005). A ativação do NF-kB pela hipóxia modula a transcrição de genes alvos como cicloxigenase 

(COX) e TNF-  (Cummins & Taylor, 2005). Mas o principal agente na resposta à hipóxia é exercido 

pelo fator de transcrição induzível pela hipóxia (HIF-1). O HIF-1 é um heterodímero composto pelas 
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subunidades 1  e 1 , sendo que a subunidade 1  é expressa constitutivamente, não sendo regulada 

diretamente pelo oxigênio (Semenza, 2001; Brahimi-Horn & Pouysségur, 2007; Rocha, 2007).  

Foram, até o momento, descritas 3 subunidades de : 1 , 2  e 3 , formando os fatores de 

transcrição HIF-1, HIF-2 e HIF-3. A HIF-1 , primeira a ser descoberta, tem sido intensamente 

estudada e parece ser a mais importante, como veremos a seguir; a HIF-2  excerce papel importante 

em doenças como hipertensão, policitemia e anemia; a HIF-3  foi pouco estudada (Rocha, 2007),  

mas sua expressão parece ser mais tecido-específica e responde a diferentes níveis de O2 (Patel & 

Simon, 2008).  

Na presença do oxigênio, HIF-1  e HIF-2  são constantemente sintetizados e degradados via o 

complexo de proteínas proteassoma 26S. Este processo é iniciado pela presença da enzima prolil-

hidroxilase que hidrolisa HIF-1  em resíduos específicos de prolina que apresentam sitios de ligação 

para a proteína de Von Hippel-Lindau (proteína supressora de tumores). Estas proteínas de Von 

Hippel–Lindau formam um complexo com a E3 ubiquitina ligase resultando na poliubiquitinação do 

HIF-1 , marcando-o para degradação (Ivan et al, 2001; Jaakkola et al, 2001; Bruick & Mcknight, 

2001). Simultaneamente, a atividade transcriptacional é prevenida pela ativação do fator de inibição 

do HIF-1 (FIH) que hidroxila um residuo específico de arginina e previne a ligação do CREB  ligando-

se à proteína p300. Em condições de hipóxia, estas hidroxilases estão inibidas e consequentemente, 

HIF-1  é estável e se direciona para o núcleo ligando-se a subunidade HIF-1  formando o dímero 

funcional que se liga a elementos responsíveis à hipóxia nos genes alvos para iniciar a sua 

transcrição (Figura 5).  

A análise do tecido adiposo de animais obesos mostrou que os níveis da proteína HIF-1  estão 

elevados, indicando hipóxia (Ye et al, 2007). É importante saber que os níveis de RNAm do HIF-1  

não servem como marcadores de hipóxia pois sob baixa pressão de O2, estão reduzidos ao invés de 

aumentados, sendo essencial medir os níveis protéicos de HIF-1  (Trayhurn et al, 2008b). 
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Figura 5. Sinalização molecular em resposta à hypoxia através do sistema do fator induzível pela 

hypoxia (HIF-1). PHD: prolil hidroxilase; FIH: fator inibidor de HIF-1; vHL: proteína supressora do 

tumor de von Hippel-Lindau; p300/CBP: proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMP cíclico; 

HRE: elemento responsivo à hipóxia; Ub: ubiquitina. Figura retirada do artigo “Trayhurn P, Wang B, 

Wood IS. Hypoxia in adipose tissue: a basis for the dysregulation of tissue functions in obesity? Br J 

Nutr 2008; 100(2):227-235. 
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9.2 Efeitos da hipóxia 

Diferenciação de adipócitos 

Vários estudos mostraram que a hipóxia inibe a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos 

(Yun et al, 2002; Zhou et al, 2005; Kim et al, 2005). Uma das razões para essa inibição é a supressão 

da expressão do fator de transcrição nuclear PPA

diferenciação dos adipócitos (Yun et al, 2002; Wang et al, 2008).  

Secreção de adipocinas 

Aproximadamente 70 genes são sensíveis à hipóxia, dentre eles genes que codificam proteínas 

envolvidas na eritropoiese, angiogênese, proliferação celular, metástase, apoptose, tônus vascular, 

transporte de oxigênio, metabolismo do ferro e metabolismo da glicose, lipídio e proteína (Maxwell et 

al, 2001; Semenza, 2001, 2003; Harris et al, 2002; Rocha, 2007).  

A concentração de oxigênio determina o padrão de secreção destas citocinas assim como a 

resposta celular à estas citocinas (Jeong et al, 2005). Em adipócitos humanos, a hipóxia aumenta a 

expressão gênica da leptina, Angplt-4 (proteína angiopoietina-like 4), IL-6, IL-  MIF, VEGF, PAI-1 e 

MT-3 (metalotioneína) e diminui a da adiponectina e UCP2 (Lolmède et al, 2003; Chen et al, 2006; 

Wang et al, 2007, 2008; Hosogai et al, 2007; Ye et al, 2007). Em alguns casos como a leptina, IL-6, 

VEGF e adiponectina, há também uma modificação na secreção da proteína (Lolmède et al, 2003; 

Chen et al, 2006; Wang et al, 2007). Resultados similares foram vistos em adipócitos murinos 

(Lolmède et al, 2003; Chen et al, 2006; Hosogai et al, 2007; Ye et al, 2007) (Figura 6). Na maioria 

destes casos, o efeito da hipóxia é mediado pelo fator de transcrição HIF-1 (Wang et al, 2007). 

Entretanto, algumas adipocinas importantes na inflamação no tecido adiposo como o TNF-

MCP-1 não são moduladas pela hipóxia, pelo menos em adipócitos humanos (Wang et al, 2007). 
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Figura 6. Genes com expressão aumentada ou diminuida pela hipóxia em cultura de células. 

Em negrito, os genes em que há também alteração na síntese protéica.  Angptl4: proteína 

angiopoietina-like 4; MIF: fator de inibição de migração de macrofagos; MMP: matrix 

metaloproteinase; MT-3: metalotioneína 3; PAI-1: inibidor do ativador do plasminogênio-1; PDK: 

piruvato desidrogenase quinase; VEGF: fator de crescimento endotelial vascular. Figura retirada do 

artigo Trayhurn et al. Hypoxia and the endocrine and signalling role of white adipose tissue. Archives 

of Physiology And Biochemistry 2008; 114:4, 267- 276. 

Metabolismo da glicose 

O transportador de glicose GLUT-1, responsável pela captação de glicose basal em muitas 

células, é frequentemente usado como um gene marcador da hipóxia pelas células ou tecido, pois 

sua expressão e secreção estão super reguladas nestes casos. A expressão gênica dos 

transportadores GLUT-3 e GLUT-5, também está aumentada em cultura de adipócitos humanos sob 
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hipóxia (Figura 2). Em relação aos outros transportadores de glicose foi visto que, 24h em hipóxia não 

modificou os níveis de RNAm do GLUT-4, GLUT-10 e GLUT-12 (Wood et al, 2007). 

Por outro lado, Pérez de Herédia et al (2009a) verificaram diminuição na expressão gênica do 

transportador de glicose insulino-dependente GLUT-4 em adipócitos submetidos à hipóxia por mais 

de 48h, o que implicaria em alteração na sensibilidade à insulina. Outros 2 estudos mostraram que 

uma exposição aguda (até 16h) à hipóxia levou à resistência à insulina em adipócitos sem alterações 

no GLUT-4. Além disso, há mudanças na via de sinalização da insulina como decréscimo na 

fosforilação do receptor de insulina e nos componentes da cascata de sinalização pós receptor (Yin et 

al, 2009; Regazzetti et al, 2009). Estes estudos demonstram a ligação da hipóxia à alta prevalência 

de resistência à insulina na obesidade, independentemente das modificações desencadeadas pela 

hipóxia na secreção de adipocinas. Assim, tem sido sugerido que, por exemplo, a IL-6, fator que 

modula a sensibilidade à insulina, aumentaria a resistência à insulina nos quadros de obesidade ao 

invés de iniciá-la.  

A falta de oxigênio prejudica a capacidade de oxidação completa da glicose através da 

respiração mitocondrial (Ciclo de Krebs) e assim o metabolismo se torna principalmente glicolítico 

anaeróbico. Para compensar a menor produção de ATP (adenosina 5'-trifosfato) por molécula de 

glicose, as células precisam aumentar a sua captação de glicose. Além do aumento da expressão 

gênica e protéica do transportador de glicose GLUT-1 e de enzimas da via glicolítica, há aumento na 

captação de 2-deoxi-D-glicose (Semenza, 2003; Wood et al, 2007). 

Outra consequência do metabolismo glicolítico anaeróbico é o aumento da produção de ácido 

lático que precisa ser removido das células para evitar uma queda no pH intracelular, o que causaria 

danos célulares. O transporte de lactato e metabólitos similares como o piruvato e os corpos 

cetônicos através da membrana plasmática é mediado pelos transportadores monocarboxilato 

(MCTs), uma família de 14 membros, sendo que os MCTs 1 - 4 transportam lactato através da 

membrana plasmática (Halestrap & Meredith, 2004; Meredith & Christian, 2008). Os adipócitos 

humanos expressam 3 dos MCTs: MCT1, MCT2 e MCT4. O MCT1 e MCT4 têm sua expressão 
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gênica aumentada pela hipóxia nos adipócitos (Ullah et al, 2006) mas apenas MCT4 tem a expressão 

protéica aumentada também através do fator de transcrição HIF-1  (Ullah et al, 2006; Pérez de 

Herédia et al, 2010b). 

9.3 Ácidos graxos 

Os ácidos graxos (AG) são ácidos carboxílicos representados pela forma RCO2H. Geralmente, 

o agrupamento R, região apolar da molécula, é uma cadeia carbônica longa, não ramificada, com 

número par de átomos de carbono, podendo ser saturada ou conter uma (monoinsaturada, MUFA) ou 

mais duplas ligações (poliinsaturada, PUFA). A esterificação de 3 AG ao glicerol forma o triacilglicerol 

(TAG) que constitue a principal forma de gordura presente na dieta humana (Curi et al, 2002). Os AG 

são transportados na circulação na forma livre, ligados a albumina ou constituindo as lipoproteínas 

plasmáticas. 

Os mamíferos sintetizam AG saturados a partir de precursores não lipídicos e os AG 

insaturados das séries n-7 e n-9. Os AG poliinsaturados das séries n-3 e n-6 não são sintetizados 

pelos mamíferos devendo ser obtidos pela dieta e por isso, denominados de essenciais. As principais 

fontes do PUFA n-3 são óleos de peixes e mamíferos marinhos; já os da série n-6 são os derivados 

vegetais como óleo de soja e girassol (Curi et al, 2002). 

Os AG, além de importante fonte energética, são componentes das membranas de todas as 

células, estando presente nos fosflipídios que representam 50% da estrutura da membrana. Além 

disso, alguns PUFAs são substratos para a síntese de moléculas bioativas como prostaglandinas, 

tromboxanos e leucotrienos (Curi et al, 2002). 

Estudos sugerem uma correlação entre o tipo de lipídio e a quantidade consumida na dieta, os 

níveis desses ácidos graxos no tecido adiposo, concentração sérica e a incidência de algumas 

doenças metabólicas como diabetes e obesidade (Garland et al, 1998; Hu et al, 2001; Bray et al, 

2002; Warensjo et al, 2006).  
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O papel dos ácidos graxos no desenvolvimento da resistência à insulina tem sido estudado 

(Storlien et al, 1997; McGarry, 2002; Haag  & Dippenaar, 2005). A alta taxa de lipólise no tecido 

adiposo visceral de pessoas obesas parece estar relacionada com os altos níveis plasmáticos de 

ácidos graxos, eventualmente levando ao desenvolvimento da resitência á insulina (Bergman & Ader, 

2000). Diabetes tipo 2 e a Síndrome Metabólica também são caracterizados por aumento nos níveis 

de ácidos graxos devido ao aumento da lipólise (Schaeffler et al, 2009). Neste sentido, Yi et al (2008) 

verificam que o ácido palmítico induziu resistência à insulina em adipócitos 3T3-L1.  

Alguns trabalhos mostraram que os ácidos graxos saturados de cadeia longa palmitato, 

esteárico, araquidato e linocérico atuam como antagonistas da sinalização da insulina e também 

induzem o acúmulo de ceramida e diacilglicerol, ambos metabólitos do acil-CoA, em células adiposas 

e musculares (Turinsky et al, 1990; Danielsen et al, 1995; Summers et al, 1998; Stratford et al, 2001; 

Lin et al, 2001).  

A proporção de ácidos graxos no plasma espelha a composição de lipídios da dieta. (Vessby, 

2003), como visto com os ácidos graxos essenciais como o linoleico e o -linoleico. Entretanto, as 

células humanas podem sintetizar quase todos os outros tipos de ácidos graxos, principalmente os 

saturados (Fernández-Real et al, 2005). 

Dietas ricas em gordura saturada promovem a obesidade e a resistência à insulina em roedores 

(Kraegen etal, 1991; Oakes et al, 1997; Vessby, 2003). Por outro lado, dietas com altas 

concentrações dos ácidos graxos PUFA n-3 têm sido apontadas como agentes antiinflamatórios, em 

parte por modularem a produção de citocinas porinflamatórias como IL-6, IL-  e TNF- (Endres et al, 

1989; Meydani, 1992), diminuem o acúmulo de gordura corporal, melhoram sindromes metabólicas 

induzidas pela obesidade através da regulação do metabolismo lipídico inibindo a lipogênese, 

promovendo a lipólise e oxidação dos ácidos graxos e inibindo a diferenciação dos preadipócitos, 

tanto em modelos experimentais como em humanos (Luo et al, 1998; Xu et al, 1999; Kim et al, 1999; 

Ide et al, 2000; Neschen et al, 2002; Nakatani et al, 2003; Guo et al, 2005).  

Os PUFAs n-6 , como o ácido araquidônico, e os n-3 como o EPA e DHA são precursores dos 

mediadores lipídicos e excercem importante papel na regulação da inflamação.  
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Inúmeros estudos têm avaliado os efeitos sistêmicos das dietas enriquecidas com ácidos 

graxos, entretanto poucos mostraram o efeito direto desses ácidos graxos na secreção de adipocinas 

e quimiocinas pelos adipócitos. Schaeffler et al (2009) estudou o efeito de diferentes classes de 

ácidos graxos na secreção de adipocinas e mostrou que eles são capazes de induzir a secreção de 

adiponectina e resistina, sugerindo um mecanismo molecular ligando a nutrição com a imunidade 

inata. Bradley et al (2008) viu que o ácido graxo palmítico reduziu a expressão gênica de IL-10 e 

aumentou a expressão de TNF-  em cultura de adipócitos 3T3-L1. Também Bueno et al (2008) 

estudou os efeitos doas ácidos graxos na expressão de adipocinas em adipócitos e viu que os ácidos 

graxos palmítico, linoléico, eicosapentaenóico (EPA) e docosaxaenóico (DHA) reduziram a expressão 

de adiponectina. 

9.4 Interação entre hipóxia e ácidos graxos 

Os ácidos graxos livres, assim como outros fatores que afetam os adipócitos, poderiam interagir 

com a hipóxia. Trayhurn et al (2009) viram que alguns ácidos graxos de cadeia longa podem modular 

os efeitos da hipóxia na expressão de alguns genes. Estes pesquisadores viram que a expressão e 

secreção de Angptl4 aumentam com a adição dos ácidos graxos palmítico, oléico, araquidônico e 

EPA, mas não pela adição dos ácidos miriastico e láurico. Adicionalmente, detectaram que a hipóxia 

por si só aumentava a expressão e secreção do gene Angptl4. Quando os ácidos graxos miriastico e 

láurico eram adicionados sob condições de hipóxia havia uma super-regulação da expressão do 

gene, não visto apenas com a adição dos dois ácidos graxo em condições de normóxia. Além disso, 

em hipóxia, os ácidos graxos araquidônico e EPA aumentaram ainda mais o efeito da hipóxia sobre o 

gene (González-Muniesa et al, 2011).  

A hipóxia induz a liberação do ácido araquidônico em vários tipos de células (Michiels et al, 

2002; Lambert et al, 2006). O ácido araquidônico presente nas membranas celulares como 

fosfolipideos, é liberado pela enzima do citosol fosfolipase A2 em resposta a vários tipos de 

estímulos. Lee et al (2010) viu que o ácido arquidônico potencializou a produção de IL-6 induzido pela 

hipóxia em células embionárias de camundongos. 
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10. OBJETIVO GERAL 

Estudar o efeito da interação entre hipóxia e ácidos graxos livres sobre a expressão de 

adipocinas em cultura de células adiposas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em cultura de células adiposas humanas, cultivadas sobre hipóxia ou normoxia: 

 Estudar o efeito dos ácidos graxos saturado, monoinsaturado e poliinsaturado na expressão de 

adipocinas; 

 Estudar o efeito da interação entre hipóxia e ácidos graxos; 
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11. MÉTODOS 

11.1 Cultura de células humanas 

Pré-adipócitos subcutâneos criopreservados, derivados de tecido adiposo humano de 5 

mulheres, foram obtidos da Zen-Bio Inc (USA). As pacientes tinham IMC médio de 27,6 (24,8-28,4) e 

média de idade de 43,3 anos (29-57 anos).  As células foram multiplicadas em uma garrafa de 75 

cm2, tripsinizadas e plaqueadas em placas de cultura celular de 24 poços e mantidas em meio de 

cultura para pré-adipócitos da Zen-Bio (DMEM/Ham’s F-12, 15 mM HEPES, 10% de soro fetal bovino, 

100 U/mL de penicilina, de streptomicina e de amfotericina B) em estufa a 

37°C com atmosfera de 95% ar / 5% CO2. Após 80% de confluência, as células foram incubadas com 

meio de diferenciação para adipócitos da Zen-Bio (DMEM/Ham’s F-12, 15 mM HEPES, 3% de soro 

fetal bovino, , 8 

biotina, pantotenato, 100 nM insulina, dexametasona, 0,25 mM IBMX e 

agonis ão os adipócitos diferenciados foram cultivados por mais 7 dias 

em meio de cultura para adipócitos Zen-Bio (DMEM/Ham’s F-12, 15 mM HEPES, 10% de soro fetal 

ntotenato, 100 U/mL de 

e

parcialmente trocado dia sim, dia não. Após a diferenciação completa dos adipócitos, por volta do 14° 

dia após indução da diferenciação, as células foram incubadas com 1 mL de meio de cultura de 

adipócitos acrescido com os ácidos graxos e submetidas à normóxia (grupo controle cultivado em 

estufa padrão 21% O2 and 5% CO2) ou hipóxia (placas cultivadas em câmara MIC-101, Billups-

Rosenberg, insuflado com gás 1% O2 / 94% N2 / 5% CO2 por 5 min., vedado e colocado em estufa 

padrão a 37°C).  

11.2 Preparo dos ácidos graxos 

A solução estoque dos ácidos graxos saturado palmítico (PA, C16), monoinsaturado oléico 

(OLE, C18:1 n-9), poliinsaturados araquidônico (AA, C20:4 n-6) e eicosapentaenóico (EPA, C20:5 n-
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3)  foram dissolvendo 

estocados a -20°C. O meio para tratamento das células foi preparado a partir da conjugação da 

solução estoque de ácidos graxos com albumina sérica livre de ácido graxo (BSA, Sigma), 2 mol 

BSA/mL ácido graxo. Para o tratamento dos grupos controles, foi feita uma solução contendo etanol e 

albumina sérica. 

ol (Invitrogen, UK) e estocadas 

a -20°C para posterior extração de RNA. O meio de cultura também foi coletado, centrifugado a 1000 

rpm por 10 min. e o sobrenadante foi estocado para posterior dosagem de adipocinas. 

Tratamento com ácidos graxos 

Os ácidos graxos PA, OLE, AA e EPA foram adicionados ao meio de cultura para adipócitos 

numa concentração fin ncubadas por 24h. 

O grupo controle foi tratado com meio de cultura para adipócitos. Outro grupo de células foi 

tratado com 1% de BSA e etanol na mesma concentração final que nos meios de tratamento com 

ácidos graxos para verificar se a adição de albumina e etanol, por si só, provocava alterações na 

função celular. 

11.3 Extração de RNA total 

As células coletadas com Trizol foram homogeneizadas através de 10 passagens em agulha 

23Gx¼ para garantir total lise celular e liberação do conteúdo intracelular e o RNA total foi extraído e 

quantificado conforme método descrito no item 11.3. 

11.4 Síntese de cDNA  (RT-PCR) 

Para remover o DNA genômico contaminante da amostra, o RNA foi tratado com kit comercial 

Turbo DNA-free kit (Applied Biosystems). A Turbo 

Dnase Buffer Turbo Dnase I, essa mistura foi agitada gentilmente e incubada no 
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termociclador a 37°C por 30 min. Dnase Inactivation Reagent e misturado 

novamente e incubado á temperatura ambiente por 2 min. com agitação periódica. As amostras foram 

centrifugadas a 10000 xg por 1,5 min. a 4°C e o sobrenadante contendo o RNA foi transferido para 

novo tubo. O cDNA foi sintetizado por transcrição reversa utilizando-se o kit comercial iScriptTMcDNA 

Synthesis kit (BIO-RAD).  Á de RNA total 

 5x iScript Reaction Mix iScript Reverse Transcriptase. Essa mistura foi 

agitada e incubada no termociclador seguindo o seguinte protocolo: 5 min. a 25°C; 30 min. a 42°C; 5 

min. a 85°C e resfriado a 4°C. Os produtos da transcrição reversa foram armazenados no freezer - 

20°C. 

11.5 PCR em tempo real 

Os níveis relativos de adiponectina, leptina, IL-6, IL-  e MCP-1 foram medidos por PCR 

em tempo real no Mx3005P cycler (Stratagene), usando SYBR Green Core Kit ou TaqMan qPCRTM 

core kit (Eurogentec). O protocolo de preparo das amostras foi o seguinte: 

Para deteccção com SYBR Green, pipetou-se para  cDNA 4x diluído

2 -sense; 

SYBR Green GoldStar  Após agitação, este mix 

foi pipetado em cada poço de uma placa para PCR em tempo real de 96 poços (Eurogentec, Belgica) 

. a 1000 

rpm e colocada no equipamento e submetida ao seguinte ciclo de amplificação: 10 min. a 95°C e 40 

ciclos de 15 seg a 95°C e 1 min. a 60°C, com uma curva de dissociação adicionada no final. 

Para detecção com Taqman, pipetou-

2 -sense e 

pipetado em cada poço de uma placa para Real Time PCR de 96 poços (Eurogentec, Belgica) junto 

com a amostra de 1 . a 1000 rpm e 
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colocada no equipamento e submetida ao seguinte ciclo de amplificação: 2 min a 50 °C, 10 min. a 

95°C e 40 ciclos de 15 seg a 95°C e 1 min. a 60°C. 

Os níveis de RNA foram normalizados para os valores de RNA polimerase II, subunidade A 

(POLR2A) humana e os resultados expressos como número de vezes das alterações relativas aos 

controles utilizando-se o método 2- Livak & Schmittgen, 2001). Cada amostra foi analisada em 

duplicada. Primers e probes complementares ao RNA dos genes foram sintetizados comercialmente 

(Eurogentec, UK) e utilizados para amplificar as amostras. 

Tabela 3. Primers sense e anti-sense humanos utilizados para realização de PCR em tempo real. 

IL-6, S GGTACATCCTCGACGGCATCT 

IL-6, AS GTGCCTCTTTGCTGCTTTCAC 

IL-6, probe TGTTACTCTTGTTACCATGTCTCCTTTCTCAGGGCT 

Leptina, S GAACCCTGTGCGGATTCTTG-3 

Leptina, AS CACCTCTGTGGAGTAGCCTGAA 

Leptina, probe TGACATTTCACACACGCAGTCAGTCTCCT 

POLR2A, S ATGGAGATCCCCACCAATATCC 

POLR2A, AS CATGGGACTGGGTGCTGAAC 

POLR2A, probe TGCTGGACCCACCGGCATGTTC 

VEGF, S GCGCAAGAAATCCCGGTATA 

VEGF, AS CGCGAGTCTGTGTTTTTGCA 

VEGF, probe GTTCCCTGTGGGCCTTGCTCA 

Adiponectina, S CCCAAAGAGGAGAGAGGAAGCT 

Adiponectina, AS GCCAGAGCAATGAGATGCAA 

Adiponectina, probe TTCCCAGATGCCCCAGCAAGTGTAAC 

MCP-1, S CATAGCAGCCACCTTCATTCC 

MCP-1, AS TCTGCACTGAGATCTTCCTATTGG 

MCP-1, probe CAGCCAGATGCAATCAATGCCCC 

IL-  TGGCCCTAAACAGATGAAGTGC 

IL-  GTAGTGGTGGTCGGAGATTCG 

IL-  ACCTGGACCTCTGCCCTCTGGATGG 
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11.6 Dosagem de IL-6 e IL-  

Para quantificação da secreção de IL-6 e IL-1  nos meios de cultura foi feito teste 

imunoenzimático. Foram utilizados kits comerciais de ELISA (R&D Systems) e a intensidade da 

reação foi quantificada pela leitura de absorbância de cada poço da placa.  

11.7 Análise estatística 

Os resultados foram apresentados como media ± EPM. As diferenças entre os grupos normóxia 

e hipóxia foram analisadas por Teste-t simples e ANOVA de duas vias seguido de teste LSD (least 

significant difference) para verificar o efeito da interação entre a hipóxia e os ácidos graxos. As 

diferenças foram consideradas significantes quando p<0,05. 
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12. RESULTADOS  

Estes resultados foram citados no artigo: Trayhurn P, Pérez de Heredia F, Wang B, Oliviera C, 

González-Muniesa P, Wood IS. Cellular hypoxia: a key modulator of adipocyte function in obesity? 

Adipobiology 2009; 1: xx-xx. 

12.1 Efeito dos ácidos graxos e da hipóxia na expressão gênica de adipocinas 

Para estudar o efeito dos ácidos graxos e da hipóxia, bem como sua interação, na expressão 

gênica de adipocinas relacionadas a inflamação, adipócitos subcutâneos humanos (ZenBio) foram 

tratados com 250  dos ácidos graxos: palmítico (PA), oléico (OLE), araquidônico (AA) e 

eicosapentaenóico (EPA) e incubados em condições de normóxia (21% O2) ou hipóxia (1% O2) por 

24h.  

12.1.1 Hipóxia 

A hipóxia por 24h não alterou a expressão gênica das adipocinas IL-6, IL-

MCP-1, mas aumentou a expressão gênica da leptina (19x) e do VEGF (7,5x).  

12.1.2 Ácidos graxos e a interação com a hipóxia 

Nenhum dos ácidos graxos alterou a expressão gênica de IL-6, leptina, MCP-1 e VEGF (Figura 

7).  

- Ácido palmítico (PA) 

O PA por si só aumentou a expressão de adiponectina em condições de normóxia (1,6x) e a 

interação com a hipóxia potencializou este aumento (2,7x), p<0,001 (Figura 7). 

Nem PA ou a hipóxia sozinhos aumentaram a expressão gênica de IL-6 e IL-1

tiveram um efeito estimulatório na expressão destas adipocinas (aumento de 5,3x da IL-6 e 4,6x da 

IL-  (Figura 7). 
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- Ácido oléico (OLE) 

O OLE aumentou a expressão de adiponectina em condições de normóxia (2x), enquanto que a 

interação com a hipóxia restaurou o nível de mRNA, igualando ao valor do grupo controle (C-V) na 

normóxia (± 1), (Figura 7). 

- Ácido araquidônico (AA) 

O AA sozinho estimulou a expressão de IL-1  na normóxia (6x), efeito também observado 

quando sob hipóxia (6x), o que não siginificou interação entre este ácido graxo e a hipóxia (Figura 7).  

Nem o ácido AA ou a hipóxia sozinhos alteraram a adiponectina, mas juntos aumentaram sua 

expressão gênica 1,3 vezes (p<0,05), (Figura 7).  

- Ácido eicosapentaenóico (EPA) 

Nem o EPA ou a hipóxia sozinhos alteraram a expressão gênica de IL-6, adiponectina e MCP-1 

enquanto que a interação entre o ácido graxo e a hipóxia induziu um aumento na expressão de IL-6 

(12x; p<0,005) e no MCP-1 (2x; p<0,005), redução na adiponectina (2x; p<0,05). O EPA por si só 

aumentou a expressão de IL- e a hipóxia potencializou este efeito (4x; p<0,001), (Figura 7). 
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Figura 7. Efeito dos ácidos graxos  da hipoxia (1% O2) por 24h na expressao gênica das 

adipocitocinas IL-6, IL-1b, adiponectina, leptina, MCP-1 e VEGF em adipócitos subcutâneos 

humanos. Níveis de mRNA normalizados para os valores de POLR2A e expressos em relação ao 

grupo controle normoxia (C-V). Resultados apresentados como média ± EPM. Análise estatística 

realizada com Teste T de Student (efeito da hipóxia; *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.005, ****p<0.001 vs 

adipócitos em normóxia dentro do grupo); ANOVA de uma via seguida de teste LSD (efeito dos 

ácidos graxos; #p< 0.05, ##p<0.001 vs grupo controle normoxia e ANOVA de duas vias com teste post-

hoc LSD (efeito da hipóxia + ácido graxo; †p<0.05; ††p<0.01, †††p<0.005, ††††p<0.001). N = 5-6 por 

grupo. C-V = controle + veículo (BSA 1%, etanol); AA = Aracquidônico; PA = Palmítico; OLE = Oléico; 

EPA = Eicosapentaenéico. LSD = least significant difference 
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13. DISCUSSÃO 

Em resumo, os resultados mostraram que 24 h de hipóxia por si só não foram capaz de alterar 

a expressão gênica das adipocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL- inflamatória adiponectina e 

do fator quimiotático para monócitos MCP-1, entretanto aumentou a expressão gênica da leptina e 

VEGF em células adiposas humanas. Os ácidos graxos AA e EPA por si só elevaram a expessão da 

IL- o PA e OLE aumentaram a quantidade de mRNA da adiponectina. Houve efeito da interação 

entre os ácidos graxos e a hipóxia nos genes IL-6, IL- -1. O EPA foi o ácido 

graxo que teve maior interação com a hipóxia e a adiponectina a adipocina mais modulada pela 

interação entre hipóxia e ácidos graxos. Estes resultados mostram que há uma interação entre a 

hipóxia e ácidos graxos e que esta interação é restrita a alguns ácidos graxos e específicas a certos 

genes.  

Os trabalhos com cultura de células adiposas, incluindo os estudos sobre o efeito da hipóxia 

nos adipócitos, são realizados sem a adição de ácidos graxos, exceto quando estes estão sendo 

estudados. Da mesma forma, os trabalhos in vitro sobre os efeitos dos ácidos graxos nas adipocinas 

não levam em conta que in vivo, na obesidade, há um ambiente hipóxico. Visto isso, é esperado que 

o efeito fisiológico da hipóxia e dos ácidos graxos na função dos adipócitos seja diferente do que o 

que vem sendo mostrado nestes estudos. 

Tanto o AA quanto o EPA não alteraram a expressão de adiponectina em condições de 

normóxia, mas quando em condições de hipóxia, a interação com o AA aumentou a expressão e com 

o EPA reduziu. Similar aos nossos resultados, Lorente-Cebrián et al (2006), em cultura primária de 

ratos tratados com EPA, mas em condições de normóxia, viu redução na expressão e secreção de 

adiponectina. Este grupo sugeriu que a inibição da adiponectina pelo EPA era um efeito secundário a 

redução nos níveis de PPAR á outros mecanismos diferentes da estimulação direta 

da adiponectina pelos ácidos graxos. Já Oster et al (2010), ao tratar por 24h adipócitos 3T3-L1 com 

os ácidos graxos EPA, DHA, PA e OLE, verificaram que apenas o EPA e o DHA aumentaram a 

secreção de adiponectina no meio de incubação e o DHA também aumentou os níveis de mRNA 

agindo atráves de mecanismos envolvendo o PPAR . O grupo de Tishinsky et al (2011) ao tratar 
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adipócitos humanos por 48 h com EPA, DHA, e PA também verificou que os ácidos graxos EPA e 

DHA aumentaram a secreção de adiponectina e que o EPA elevou também o conteúdo protéico 

celular. Ao contrário destes dois últimos estudos, ao tratarmos adipócitos com PA por 24 horas, em 

condições de normóxia, vimos aumento na expressão de adiponectina e potencialização deste 

aumento pela interação do PA com a hipóxia. Estes resultados sugerem que o tempo de tratamento 

com o ácido graxo pode ser um dos motivos dos resultados inconsistentes observados na literatura. 

Adicionalmente, indica que a principío (24h) pode haver aumento na expressão gênica de 

adiponectina frente ao tratamento com PA e a seguir outros mecanismos pró-inflamatórios são 

ativados, tais como TLR4, que é ligante dos ácidos graxos saturados, revertendo a resposta 

(Schaeffler et al, 2009). Nossos resultados também mostraram aumento na expressão de 

adiponectina induzido pelo OLE em condições de normóxia, resultado que não se repetiu quando em 

hipóxia. Granados et al (2011) tratando adipócitos 3T3-L1 com ácido oléico também viu aumento na 

expressão gênica de adiponectina nos adipócitos.  

Uma possível explicação para a ação dos ácidos graxos na produção de adiponectina seria 

através da ativação do PPAR , um membro da familia de receptors nucleares, pelos ácidos graxos 

(Krey et al, 1997). Já foi visto que os PUFAs são ligantes naturais destes receptores (Kliewer et al, 

1997; Willson et al, 2000) e foi mostrado que o PPAR  está envolvido no mecanismo de regulação da 

adiponectina: agonistas farmacológicos do PPAR  aumentam as concentrações plasmáticas de 

adiponectina (Maeda et al, 2001; Miyazaki et al, 2004). 

Os estudos in vivo sobre a regulação da adiponectina pelos PUFA são mais consistentes e 

mostram que dietas ricas em PUFA n-3 aumentam a expressão e os níveis plasmáticos desta 

adipocina (Rossi et al, 2005; Flachs et al, 2006; Gonzalez-Periz et al, 2009; Moreno-Aliaga et al, 

2009). Fernández-Real et al (2005) em um estudo em que avaliava a associação entre os lipídios da 

dieta e os níveis circulantes de adiponectina de pacientes viu que a adiponectina estava 

negativamente associada com o ácido palmitico e positivamente associada ao MUFA n-9 eicosanóico 

e PUFA n-3. 
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Em cultura de adipócitos de ratos, a albumina (BSA) em concentrações similares as 

encontradas no plasma (4%) inibe o efeito do ácido palmítico sobre a secreção de leptina, mostrando 

que os ácidos graxos circulantes têm pouca influência na secreção desta adipocina. Entretanto, o 

aumento intracelular do ácido graxo, devido à lipólise, poderia ser a causa da inibição da secreção da 

leptina (Cammisotto et al, 2003). Esta informação é suportada por alguns estudos in vivo em 

humanos que mostraram não haver efeito inibitório dos ácidos graxos nos níveis plasmáticos de 

leptina (Stumvoll et al, 2000; Stingl et al, 2002). Para que a BSA não iniba os ácidos graxos no meio 

de cultura, sua concentração deve ser baixa, e de fato, os efeitos dos ácidos graxos não são 

diretamente proporcionais à concentração extracelular, mas sim à razão concentração de ácido graxo 

e concentração de BSA. Neste sentido, Cammisotto et al (2003) viram que o ácido palmítico inibiu a 

secreção da leptina estimulada pela insulina em meio de cultura com baixa concentração de BSA 

(0,1%), mas não com alta concentração (4%). Nosso tratamento dos adipócitos com ácido palmítico 

não alterou a expressão da leptina. Em nossa cultura de células mantivemos a relação de 2 mol de 

BSA/mL de ácido graxo, ou seja, uma concentração de 1% BSA. Talvez, esta concentração de BSA 

tenha influenciado o efeito do ácido palmítico. 

Em relação aos efeitos dos PUFA n-3 na leptina, estudos com camundongos e ratos mostraram 

que a ingestão por tempo longo de dietas ricas em PUFA n-3 reduzia os níveis plasmáticos de leptina 

(Raclot et al, 1997; Reseland et al, 2001). Outros estudos mostraram o contrário, animais alimentados 

com dietas ricas em PUFA n-3 ou que recebiam doses de EPA tiveram os níveis plasmáticos e de 

expressão aumentados (Raclot et al, 1997; Peyron-Caso et al, 2002; Rossi et al, 2005; Moreno-Aliaga 

et al, 2009). Estas divergências são possivelmente devidas à diferença de composição da dieta e 

estado fisiológico e metabólico dos animais (magros, obesos ou resistentes à insulina). In vitro, foi 

mostrado que o EPA estimulava a expressão e secreção da leptina em cultura primária de adipócitos 

de ratos e adipócitos 3T3-L1 (Murata et al, 2000; Pérez-Matute et al, 2005). Já Cammisotto et al 

(2003) viram que os ácidos graxos de cadeia longa MUFA (oléico) e PUFA (linoléico, plamitoléico, 

EPA e DHA) inibiram a secreção da leptina, estimulada pela insulina. E Pérez-Matute et al (2003) 

mostrou efeito inibitório do AA na expressão e secreção de leptina em cultura de adipócitos. Em 
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nosso estudo não vimos efeitos do OLE, AA e EPA por si só e nem efeito da interação destes ácidos 

graxos com a hipóxia na expressão da leptina. O tempo de tratamento, a concentração de insulina, 

albumina e ácidos graxos e o tipo de cultura de células podem explicar a diferença nestes resultados.  

Em cultura de monócitos THP-1, palmitato aumentou a secreção de IL-1 -1 (Oberbach 

et al, 2010). E em adipócitos 3T3-L1 (Ajuwon & Spurlock, 2005) e miotubos (Weigert et al, 2004) 

induziu o aumento também da expressão e secreção de IL-6.  Nosso tratamento com PA não alterou 

a expressão de IL-6 e IL- , mas a interação com a hipóxia aumentou consideravelmente a 

expressão gênica destas duas adipocinas. Em enterocitos humanos (Caco-2), EPA e DHA reduziram 

a secreção de IL-6 (Marion Letellier et al, 2008). O grupo de Figueras et al (2011) viu que ratos 

diabéticos (Goto-Kakizaki model) tratados com EPA tinham a expressão gênica de IL-6 reduzida no 

músculo e tecido adiposo. Ao tratarmos com EPA, não vimos alteração na expressão de IL-6 e IL-

mas vimos aumento na expressão gênica devido ao efeito da interação destes ácidos graxos com a 

hipóxia. 

14. CONCLUSÃO 

Nossos resultados demonstram que a interação entre hipóxia e alguns ácidos graxos de cadeia 

longa promove um aumento na expressão de adipocinas pró-inflamatórias (Il-6 e IL-  e alterações 

na adiponectina (adipocina antiinflamatória). Vale ressaltar que a hipóxia, através da inibição da ação 

da insulina, estimula a lipólise (Passarica et al, 2010; Yin et al, 2009). Desta forma, podemos supor 

que no indivíduo obeso, em especial com adiposidade visceral, ocorre como já descrita redução do 

fluxo de oxigênio para o tecido adiposo o que resultaria em aumento da lipólise, e portanto de ácidos 

graxos livres que amplificariam o efeito da hipóxia na produção de fatores inflamatórios, da mesma 

forma que a hipóxia pode amplificar o efeito dos ácidos graxos. O mesmo pode ser proposto para os 

ácidos graxos provenientes da circulação. E esta modulação é gene e ácido graxo específicos. 
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