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Avaliação do potencial pró-inflamatório induzido por Lipopolissacarídeo, combinado ou não

com o Ácido Graxo Saturado Palmitato, em linhagem celular de micróglias: estudo in vitro da

relação obesidade, inflamação e sistema nervoso central

Resumo: Introdução: A obesidade e a dieta hiperlipídica (DHL) contribuem para um estado

pró-inflamatório no sistema nervoso central (SNC) pela ativação da cascata de sinalização do

receptor toll-like 4 (TLR-4) através da ligação com lipopolissacarídeo (LPS) e ácido graxo saturado

palmitato (PALM), que induzem a produção de citocinas pró-inflamatórias, podendo gerar

alterações metabólicas, dano e morte celular. Objetivo: Avaliar a resposta inflamatória das culturas

de células BV-2 (micróglias) expostas ao LPS ou PALM ou a combinação de ambos. Metodologia:

As células foram cultivadas em meio DMEM contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) a 37°C,

sob atmosfera de 5% de CO₂. Foi realizado o teste de MTT com diferentes dosagens de LPS e

PALM, e o tratamento celular com esses componentes combinados ou isolados. O sobrenadante foi

utilizado na técnica ELISA para quantificar a citocina TNF-alfa. Foi avaliada a expressão de JNK e

pJNK do extrato protéico das células através de Western Blotting. Resultados: PALM e LPS

combinados e isolados diminuíram a viabilidade celular. PALM não causou alterações nos

parâmetros inflamatórios avaliados. LPS gerou uma resposta pró-inflamatória, apresentando níveis

aumentados de TNF-alfa e pJNK. Considerações Finais: Ambos tratamentos diminuíram a

viabilidade celular, mas somente LPS promoveu um ambiente pró-inflamatório. Os resultados

sugerem que a combinação de PALM e LPS pode produzir um estímulo pró-inflamatório ainda mais

potente com capacidade de danificar o tecido nervoso, mimetizando in vitro, possíveis efeitos da

DHL sobre o SNC.

Palavras chave: Inflamação; Dieta Hiperlipídica; Sistema Nervoso; Células BV-2;

Abstract:

Introduction: Obesity and the high-fat diet (HFD) contribute to a pro-inflammatory state in the

central nervous system (CNS) by activating the signaling cascade of the toll-like receptor 4 (TLR-4)

through binding with Lipopolysaccharide (LPS) and palmitate saturated fatty acid (PALM) that

induce the production of pro-inflammatory cytokines, which can generate metabolic changes,

damage and cell death. Objective: To evaluate the inflammatory response of BV-2 cell cultures

(microglia) exposed to LPS or PALM or a combination of both. Methodology: The cells were

cultured in DMEM medium containing 10% fetal bovine serum (FSB) at 37 ° C, under an

atmosphere of 5% CO₂. The MTT test was performed with different dosages of LPS and PALM,

and the cell treatment with these components combined or isolated. The supernatant was used in the



ELISA technique to quantify the cytokine TNF-alpha. The expression of JNK and pJNK from the

protein extract of cells was evaluated using Western Blotting. Results: PALM and LPS combined

and isolated decreased cell viability. PALM did not cause changes in the inflammatory parameters

evaluated. LPS generated a proinflammatory response, showing increased levels of TNF-alpha and

pJNK. Final Considerations: Both treatments decreased cell viability, but only LPS promoted a

pro-inflammatory environment. The results suggest that the combination of PALM and LPS can

produce an even more potent pro-inflammatory stimulus with the capacity to damage nervous

tissue, mimicking in vitro, possible effects of DHL on the CNS.

Key words: Inflammation; Hyperlipidic Diet; Nervous system; BV-2 cells;

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas houve um crescente aumento nos índices de sobrepeso e obesidade da

população mundial. Em 2016, 39% dos adultos se encontravam na categoria de excesso de peso, e

13% em situação de obesidade, valor que quase triplicou desde 1975 (WHO, 2017). O Brasil não

está fora deste contexto, o excesso de peso corporal no Brasil cresceu 30% em um período de 12

anos, subindo de 42,6% em 2006 para 55,7% em 2018; enquanto a obesidade aumentou em

alarmantes 67% neste mesmo período, subindo de 11,8% para 19,8% (VIGITEL, 2019). A

estimativa da OMS é que em 2025 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do

peso, e 700 milhões de indivíduos com obesidade (ABESO, 2021).

A obesidade tem causa multifatorial, porém sua etiologia fundamental é um desequilíbrio

entre o consumo e o gasto energético, levando a um acúmulo anormal de gordura. Embora tal

desequilíbrio possa ocorrer devido a fatores endógenos, tais como hipotireoidismo e alterações

genéticas, ele é mais relacionado a fatores exógenos encontrados no ambiente no qual o indivíduo

se insere. Com isto, um aumento global dos níveis de inatividade física, ligados à natureza

sedentárias de diversas formas de trabalho; o aumento da urbanização e consequentes mudanças de

transportes; e um aumento do consumo de alimentos energeticamente densos e ricos em gordura

saturadas são explicações para tal transição nutricional (WHO, 2017; FRANCISCHI et al., 2000).

A literatura científica aponta o consumo de uma dieta energeticamente densa, rica em

gordura, especificamente a saturada, como um dos principais fatores para o desenvolvimento da

obesidade e suas comorbidades, tais como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios

musculoesqueléticos, síndrome metabólica, entre outros (KANOSKI E DAVIDSON, 2011; WHO,

2017).

A obesidade gera um estado de inflamação sistêmica de baixa

intensidade, sendo descrito na literatura uma associação positiva
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entre composição corporal e proteína C reativa ー um marcador de

inflamação sistêmica (COX et al., 2015). A dieta hiperlipídica (DHL) contribui para este

ambiente pró-inflamatório gerando concomitantemente respostas inflamatórias em tecidos

periféricos (como células intestinais e adipócitos) e centrais (tais como hipocampo e o hipotálamo),

através da ativação da cascata inflamatória por meio do receptor toll-like 4 (TLR4). A ativação do

TLR4 induz a produção de citocinas pró-inflamatórias e pode induzir danos e morte celular, que por

sua vez geram uma série de alterações metabólicas (MILANSKI, 2009; BOLTON E BILBO, 2014;

COX et al., 2015).

A inflamação associada à obesidade e à DHL surge de um ciclo vicioso, a dieta é um dos

principais fatores da mudança de composição corporal, caracterizada neste caso pelo acúmulo

excessivo de gordura (WHO, 2017). O tecido adiposo, além de estoque energético, também é um

órgão endócrino e imune, secretando uma série de substâncias chamadas adipocinas que participam

da homeostase energética e da resposta imunológica (TORRES et al., 2018).

As adipocinas podem ter papel anti-inflamatório, tais como, Interleucina-10 (IL-10), IL-4 e

adiponectina ou pró-inflamatório, tais como, IL-1Beta, adipsina e TNF-⍺. A secreção das

adipocinas varia de acordo com estímulos como: o peso corporal, a dieta e um excesso calórico,

estes fatores podem causar estresse metabólico, fazendo com que haja um aumento das adipocinas

pró-inflamatórias como resposta, gerando uma resposta inflamatória e imune sistêmica de baixa

intensidade (TORRES et al., 2018). Este é apenas um dos meios de que a DHL é capaz de criar um

microambiente inflamatório.

O estresse causado pelo aumento de tamanho dos adipócitos não é a única causa da

inflamação sistêmica crônica, a composição dietética é capaz de alterar a microbiota intestinal, o

que leva a uma absorção nutricional alterada, aumento da quantidade de lipopolissacarídeo (LPS)

circulante (componente da parede celular de bactérias Gram Negativas e substância comumente

usada para induzir inflamação de forma experimental) e aumento da permeabilidade intestinal, a

qual facilita a entrada do LPS na circulação e sua translocação (PENDYALA et al., 2012; COX et

al., 2015). O aumento de LPS circulante leva à ativação dos receptores toll-like (TLR), mais

especificamente do TLR4, que por estar presente tanto em células imunes quanto em não imunes

permite que haja uma reação inflamatória local e sistêmica ao mesmo tempo. Essa reação, por sua

vez, potencializa o desenvolvimento de comorbidades como a resistência periférica e central à

insulina, glicemia aumentada e doenças cardiovasculares.

Com o aumento da permeabilidade intestinal, e consequente aumento do LPS sistêmico, o

LPS e mediadores pró-inflamatórios liberados devido à sua presença atravessam a Barreira Hemato

Encefálica (BHE), chegando ao encéfalo e causando a ativação microglial exacerbada, que
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potencialmente pode levar à morte neuronal e perda de função (BOLTON E BILBO, 2014;

MULDERS et al., 2018).

A ativação no SNC acontece de forma semelhante através do TLR4. O TLR4 é uma

subclasse dos TLR que pode ser ativado por LPS e por agonistas não bacterianos, tais como ácidos

graxos saturados, que por sua vez ativam a via de sinalização da c-jun-NH2-kinase (JNK). A via de

sinalização da JNK leva à produção de citocinas pró-inflamatórias (tais como TNF-α), e a morte

celular por apoptose, sendo ativada: 1) pela ligação de ácidos graxos saturados (em estudos in vivo,

provindos de DHL, e in vitro aplicados diretamente em cultura de células) ou LPS aos receptores

TLR4 e 2) pela ligação da citocina pró-inflamatória TNF-α com o seu receptor o TNFR-1

(NIKOLAOU et al., 2013; BOLTON e BILBO et al., 2014).

Após ativação, o TLR4 pode induzir uma via de sinalização dependente do MyD88, que é

recrutado para ativar por fosforilação as IRAK1 e IRAK4 (quinases associadas ao receptor da IL-1),

que ativam a proteína adaptadora TRAF-6 que forma um complexo com enzimas envolvidas no

processo de ubiquitinação, ativando a TAK1 (Quinase 1 ativada por fator de crescimento

transformador β) que em seguida fosforila MAPK kinase 4/7 (MKK4/7), que ativa/fosforila as 2

formas da JNK (JNK 1/2). Consequentemente, a JNK ativa (fosforilada) pode fosforilar os

substratos c-Jun (que induz produção do gene para TNF-α) e p53 induzindo inflamação e morte

celular (NIKOLAOU., 2013).

Figura 1 – Sequência de eventos moleculares na ativação da via de sinalização da JNK em células neurais. A figura
mostra a ativação da via da JNK por meio da ligação do LPS ao receptor tipo toll-like 4 (TLR-4) e, também, por meio
da ligação do fator de necrose tumoral (TNF-α) ao seu receptor (TNF-R) (Adaptados de Cintra, Dennys Esper.
Obesidade e diabetes: fisiopatologia e sinalização celular / Dennys Esper Cintra, Eduardo Rochete Ropelle, José
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Rodrigo Pauli. –São Paulo: SARVIER, 2011. Parte II – Capítulo 8 – Sistema Nervoso Central e Inflamação:
Descontrole nos Mecanismos de Fome e Saciedade).

Portanto, o estado pró-inflamatório tem o potencial de gerar diversos efeitos danosos ao

organismo, logo torna-se ainda mais pertinente verificar o efeito da exposição de células de tecidos

centrais (tais como as células de defesa do Sistema Nervoso Central, as micróglias, a exemplo das

células BV-2) à substâncias capazes de promover um ambiente molecular inflamatório, como o LPS

e o PALM. Assim sendo, a hipótese deste trabalho é que LPS e PALM tanto combinados quanto

isolados irão gerar respostas inflamatórias pela fosforilação da JNK e pela expressão de citocinas

pró inflamatórias como o TNF-α. Os achados dessa pesquisa poderão corroborar com uma maior

conhecimento sobre o estado pró-inflamatório e ampliação de estudos posteriores sobre possíveis

intervenções com compostos de efeito anti-inflamatório.

2. OBJETIVO

Avaliar as respostas de culturas de células BV-2 expostas à estímulos pró-inflamatórios

induzidos pelo LPS  e pelo Ácido Graxo Saturado Palmitato (PALM).

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

Todos experimentos com a linhagem celular imortalizada de micróglias (BV-2) foram

realizados de acordo com os protocolos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal de São Paulo (CEP N° 9602111219).

O estudo foi conduzido entre os anos de 2018 e 2020.

3.2. Cultivo celular

As linhagens celulares imortalizadas de micróglias de camundongos (BV-2) foram

fornecidas, cultivadas e tratadas na Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de

Campinas (FCA-UNICAMP), sediada em Limeira/SP.

As células BV-2 foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)

contendo 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) a 37ºC, sob atmosfera de 5% de CO2.

3.3. Ensaio de viabilidade celular MTT

Em placa de 96 wells foram plaqueadas 5x104 de células BV-2 em meio DMEM contendo

10% de Soro Fetal Bovino (SFB) incubadas por 24 horas a 37 ºC, sob atmosfera de 5% de CO2

recebendo os seguintes tratamentos: (1) Controle (células em meio DMEM + 10% SFB); (2) LPS

(células em meio DMEM + 10% SFB + LPS 1000ng/ml; 500ng/ml; 250ng/ml; ou 100ng/ml ); e (3)
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PALM (células em meio DMEM + 10% SFB + PALM 500µM/ml; 250µM/ml; 100µM/ml; ou

50µM/ml).

Em seguida foi adicionado 10 μL de MTT (12 mM) sobre o meio das células e incubado por

2 horas a 37ºC, sob atmosfera de 5% de CO2, após esse tempo, foi aspirado o meio, e adicionado

100 μL de solução de extração (HCl 1N: isopropanol; 1:25) e incubado novamente por 15 minutos.

Posteriormente, a solução foi transferida para outra placa de 96 wells não estéril, e medida sob a

absorbância a 570 nm no espectrofotômetro.

O mesmo procedimento foi feito com a combinação de LPS e PALM. Para este quarto grupo

foram realizadas também curvas dose resposta com altas e baixas dosagens, a fim de avaliar a

viabilidade celular frente a combinação dos compostos e escolher quais seriam as doses utilizadas

no tratamento celular. Os testes foram realizados com as seguintes concentrações: LPS

20ng/ml+PALM 20µM/ml; LPS 30ng/ml+PALM 20µM/ml; LPS 50ng/ml+PALM 20µM/ml; LPS

20ng/ml+PALM 30µM/ml; LPS 30ng/ml+PALM 30µM/ml; LPS 50ng/ml+PALM 30µM/ml; LPS

20ng/ml+PALM 50µM/ml; LPS 30ng/ml+PALM 50µM/ml; LPS 50ng/ml+PALM 50µM/ml; LPS

100ng/ml+PALM 50µM/ml; LPS 20ng/ml+PALM 50µM/ml; LPS 100ng/ml+PALM 100µM/ml;

LPS 250 ng/ml+PALM 100µM/ml; LPS 500ng/ml+PALM 100µM/ml; LPS 100ng/ml+PALM

250µM/ml; LPS 250ng/ml+PALM 250µM/ml; LPS 500ng/ml+PALM 250µM/ml; LPS

100ng/ml+PALM 500µM/ml; LPS 250ng/ml+PALM 500µM/ml; e LPS 500ng/ml+PALM

500µM/ml;

3.4. Tratamento Celular

Em placa de 24 wells foram plaqueadas 5x104 células em meio DMEM contendo 10% de

SFB por 24h a 37ºC, sob atmosfera de 5% de CO2, em triplicata, que receberam quatro tratamentos

com a intenção de gerar um ambiente pró-inflamatório, e em seguida foram coletados os

sobrenadantes para análise por ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) e executada a

extração do extrato proteico para análise por Western Blotting. Os grupos foram: (1) Controle

(BV-2 em meio DMEM à 10% de SFB), (2) LPS (BV-2 em meio DMEM à 10% de SFB + LPS

1000ng/ml; 500ng/ml; 250ng/ml; ou 100ng/ml), (3) PALM (BV-2 em meio DMEM à 10% de SFB

+ PALM 500µM/ml; 250µM/ml; 100µM/ml; ou 50µM/ml) e (4) LPS + PALM (BV-2 em meio

DMEM à 10% de SFB + LPS 100ng/ml + PALM 50µM/ml).

3.5. Extração de Proteínas e Western Blotting

As células foram homogeneizadas com tampão de lise (NaCl 150mM; Trisma base 50mM;

1% SDS; 0,1% NP40; NaF 10mM; Ortovanadato de Sódio 10Mm e PSMF 2mM). As proteínas
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solubilizadas foram coletadas após a centrifugação a 12.000 x G, durante 10 minutos à 4°C. Para a

determinação da concentração de proteínas no sobrenadante foi utilizado o método de Bradford.

Os sobrenadantes foram ressuspensos em tampão de Laemmli e, após fervura a 95°C

durante 5 minutos em banho seco, foram aplicados em gel de poliacrilamida para separação por

eletroforese (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, SDS – PAGE). Proteínas

separadas em SDS-PAGE foram transferidas para membrana de nitrocelulose e após a

transferência, as membranas foram submetidas a soluções de bloqueio com 5% de leite desnatado,

diluídas em solução basal (Trisma base 50 mM; NaCl 150mM; Tween20 0,025%), durante 1h em

agitação em temperatura ambiente. Esta etapa foi realizada com a finalidade de reduzir a ligação

com proteínas inespecíficas.

Após o bloqueio as membranas passaram por lavagem em solução basal e foram então

incubadas overnight a 4ºC sob agitação em anticorpos primários específicos. Subsequentemente, as

membranas foram novamente lavadas em solução basal e depois incubadas com anticorpos

secundários conjugados com HRP por 2h à temperatura ambiente. As proteínas reconhecidas pelos

anticorpos secundários foram detectadas por quimioluminescência com kit Clarity™ Western ECL

Substrate (BioRad, Richmond, CA, USA). Os resultados foram visualizados com o

fotodocumentador Uvitec Cambridge Alliance.

As intensidades das bandas foram quantificadas por densitometria óptica (Uvitec Cambridge

Alliance), e as intensidades das bandas foram normalizadas para a proteína total e controle β-actina

(MELO et al., 2014).

3.6. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

Para a análise da produção da citocina TNF-α pela cultura de BV-2 foi utilizado o método

de ELISA e o kit Quantikine ® ELISA para TNF-⍺ ( R&D Systems, Inc; Minneapolis, MN,

USA).

O material analisado foi o sobrenadante das culturas, e os ensaios foram realizados e

analisados de acordo com as instruções do fabricante e com duplicata das amostras.

3.7. Forma de Análise dos Resultados

Todos os resultados foram expressos como a média ± desvio padrão. O software GraphPad

Prism v7.0. (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA) foi usado para as análises estatística

com análise de variância (one or two-way ANOVA) seguida do teste post-hoc de Tukey para

comparações múltiplas, e também para construção gráfica. Os resultados do Western Blotting foram

apresentados como comparações diretas nas bandas e quantificados por densitometria utilizando o

software Uvitec Cambridge Alliance. Foi considerado o nível de significância de p< 0,05.

10



4. RESULTADOS

4.1. Avaliação da exposição das células BV2 às curvas dose-resposta com LPS ou Palmitato.

No ensaio de viabilidade celular (MTT), as curvas de dose-resposta utilizando os agentes

pró-inflamatórios LPS e o PALM foram determinantes para a definição das concentrações de

trabalho aplicadas nos tratamentos celulares. Neste contexto, interessantemente todas as

concentrações de LPS: 1000 ng/ml, 500 ng/ml, 250 ng/ml e 100 ng/ml (F 4, 10) = 10,95 / p= 0,001 -

Figura 2A); e PALM: 250 µM/ml, 100 µM/ml e 50 µM/ml (F 3, 8) = 8,405 / p= 0,0074 - Figura

2B) se mostraram igualmente citotóxicas as células BV-2.

Figura 2 –Ensaio de viabilidade (MTT) para determinação das concentrações de LPS (A) e Palmitato (B) a serem
utilizadas nas células BV-2. Todas as concentrações utilizadas tiveram efeitos parecidos quanto à viabilidade celular,
diminuindo-as. Foi utilizado one-way ANOVA seguida do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e
também para construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de
significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001.

Os resultados de MTT para escolha das dosagens de tratamento do quarto grupo

(LPS+PALM), apresentaram uma diminuição da viabilidade celular exacerbada no tratamento com

altas dosagens (F 9, 20 / p= 0,0001 Figura 3 A) e nenhuma diferença estatisticamente significativa

da viabilidade celular nas dosagens mais baixas (F 9, 19 / p= 2,894 Figura 3 B). Por esse motivo,

foi realizado outro teste, com a dosagem LPS 100ng/ml + PALM 50µM/ml (F 3, 8) / p= <0,0001

Figura 4) com o intuito de testar uma combinação que apresentasse um resultado de diminuição da

viabilidade celular moderada.
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Figura 3 –Ensaio de viabilidade (MTT) para determinação das concentrações de LPS e PALM em (A) altas e (B) baixas
dosagens a serem utilizadas nas células BV2. Todas as concentrações altas (A) diminuíram a viabilidade celular,
entretanto nos grupos tratados com baixas dosagens não foi observado diferença estatisticamente significante em
nenhuma das concentrações. Foi utilizado one-way ANOVA seguida do teste post-hoc de Tukey para comparações
múltiplas, e também para construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado
o nível de significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; e **** p<0,0001.

Figura 4 –Ensaio de viabilidade (MTT) para determinação das concentrações de LPS e PALM a serem utilizadas nas
células BV2. O grupo tratado com a concentração de LPS 100 ng/ml + PALM 50µM/ml foi capaz de diminuir a
viabilidade celular e apresentou diferença estatisticamente significante em relação a todos os outros grupos.. Foi
utilizado one-way ANOVA seguida do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e também para construção
gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância de p< 0,05.
Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001; e **** p<0,0001.
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4.2. Quantificação de TNF-α por ELISA em células BV-2 expostas a diferentes concentrações

de LPS ou Palmitato por 24 horas.

As células BV-2 expostas por 24 horas a todas as concentrações utilizadas de LPS

apresentaram aumentos significantes dos níveis de TNF-α liberados por estas células (F 8, 16) =

5501 / p< 0,0001 - Figura 5), por outro lado, curiosamente nenhuma das concentrações utilizadas

de Palmitato foi capaz de alterar os níveis de TNF-α nas células. Ademais, a exposição por 24

horas as diferentes concentrações de LPS gerou valores “exacerbados” na quantificação dos níveis

de TNF-α destas células.

Figura 5 – Quantificação por ELISA dos níveis de TNF-α no sobrenadante de células BV2 (micróglias) expostas por 24
horas a diferentes concentrações de LPS e Palmitato. Foi utilizado two-way ANOVA seguido do teste post-hoc de Tukey
para comparações múltiplas, e também para construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio
padrão. Foi considerado o nível de significância de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001.

4.3. Expressão proteica de JNK e pJNK em células BV-2 expostas ao LPS (250 ng/ml) ou ao

Palmitato (250 µM/ml).

Nos ensaios realizados em triplicatas, as células da micróglia (BV-2) demonstraram

capacidade de resposta ao estímulo inflamatório induzido pela exposição ao LPS 250ng/ml,

conforme observado pelo aumento da expressão protéica de p-JNK (F 2, 4) = 13,84 / p= 0,0159 -

Figura 6 B). Entretanto, não se verificou alterações significativas na expressão de pJNK mediante

a exposição ao Palmitato 250 µM/ml (p= 0,8631 - Figura 6 B), resultado que corrobora o

experimento de ELISA para TNF-α. Ademais, também não foram verificados alterações

significantes na expressão de JNK2 ou JNK Total (F 2, 4) = 1,48 / p= 0,3302 - Figura 6 A) e na

razão pJNK/JNK (F 2, 4) = 0,8482 / p= 0,4931 (Figura 6 C).
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Figura 6– Expressão protéica de JNK2 (A) e pJNK (B) normalizada com endógeno β-actina e da razão pJNK/JNK2
(C) em extrato protéico de células BV2 (micróglias) expostas ao LPS (250 ng/ml) ou Palmitato (250 µM/ml). Foi
utilizado two-way ANOVA seguido do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e também para
construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância
de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001.

4.4. Expressão proteica de JNK e pJNK em células BV-2 expostas ao LPS (500 ng/ml) ou ao

Palmitato (100 µM/ml).

Foram realizados ensaios em triplicatas e as células da micróglia (BV-2) demonstraram

capacidade de resposta ao estímulo inflamatório induzido pela exposição ao LPS 500 ng/ml,

conforme observado pelo no aumento da expressão protéica de p-JNK (F 2, 6) = 116 / p< 0,0001 -

Figura 7 B) e na razão pJNK/JNK (F 2, 6) = 43,79 / p= 0,0003 - Figura 7 C). Entretanto, não se

verificou alterações significativas na expressão de pJNK mediante a exposição ao Palmitato 100

µM/ml (p= 0,4233 - Figura 7 B), resultado que também corrobora o experimento de ELISA para

TNF-α. Ademais, também não foram verificadas alterações significativas na expressão de JNK2 ou

JNK Total (F 2, 6) = 2,88 / p= 0,1328 - Figura 7 A).
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Figura 7 – Expressão protéica de JNK2 (A) e pJNK (B) normalizada com endógeno β-actina e da razão pJNK/JNK2
(C) em extrato protéico de células BV2 (micróglias) expostas ao LPS (500 ng/ml) ou Palmitato (100 µM/ml). Foi
utilizado one-way ANOVA seguido do teste post-hoc de Tukey para comparações múltiplas, e também para
construção gráfica. Os dados estão expressos como a média ± desvio padrão. Foi considerado o nível de significância
de p< 0,05.  Sendo * p< 0,05; ** p< 0,01 e *** p<0,001.

5. DISCUSSÃO

As doenças neurodegenerativas são a maior causa de incapacidade no mundo, e são

exacerbadas por processos inflamatórios. A micróglia faz parte da imunidade inata e encontra-se

ativada em diferentes doenças do sistema nervoso central (SNC), e expressa mediadores

inflamatórios, como a citocina fator de necrose tumoral alfa (Tumor necrosis fator alpha ou TNF-α)

(BOLTON e BILBO et al., 2014; XU et., 2015). Neste contexto, a linhagem das células BV-2 foi

obtida a partir da micróglia e permite testar fenômenos inflamatórios do SNC in vitro

(NAKANDAKARI et al., 2019).

Deste modo, os resultados dos testes de citotoxicidade inicialmente demonstraram que todas

as concentrações de LPS e PALM foram capazes de diminuir a viabilidade das células BV-2

(Figura 2), sendo portanto ambas substâncias prejudiciais que podem induzir morte celular. Uma

hipótese levantada durante o andamento do projeto foi que como o LPS e o PALM se ligam no

mesmo receptor (TRL-4) (MILANSKI et al., 2009; SANTAMARINA et al., 2019), um grupo

experimental com os dois componentes juntos, poderia gerar uma resposta inflamatória por parte do

PALM. Outro aspecto importante é que esse modelo seria mais adequado para simular uma dieta

hiperlipídica, já que o PALM representaria o consumo de gorduras saturadas e o LPS a interação

dessa gordura com a microbiota intestinal.
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Para ajuste das dosagens a serem utilizadas neste quarto grupo experimental (LPS + PALM)

foram realizadas curvas dose-resposta de MTT com altas e baixas concentrações da combinação de

LPS e PALM (Figura 3). As combinações de altas dosagens apresentaram resultados de alta

diminuição da viabilidade celular que dificultavam o tratamento celular. Por outro lado, as baixas

dosagens não apresentaram diferença significativa em relação ao grupo controle, e aparentemente

não apresentariam estímulos potenciais suficientes que gerassem aumento nos parâmetros

inflamatórios que posteriormente seriam avaliados. Já a combinação de LPS 100ng/ml + PALM

50µM/ml (Figura 4), apresentou diferença significativa em relação ao controle, com moderada

redução da viabilidade celular, por esse motivo foi a concentração escolhida para o tratamento de tal

grupo.

A análise do extrato protéico, realizada através da técnica de Western Blotting (Figuras 6B

e 7B), apresentou aumento significativo na expressão de pJNK nas células BV-2 tratadas com

diferentes concentrações LPS. O aumento da fosforilação da JNK sinaliza um aumento dos

estímulos pró inflamatórios, dito que esta é uma proteína da via inflamatória. A JNK fosforilada

(pJNK) leva a produção de citocinas pró inflamatórias, como o TNF-α (Figuras 5) por exemplo e

aumento também de citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, que agem em resposta de defesa aos

estímulos pró-inflamatórios, resultados também constatado no tratamento com LPS (NIKOLAOU

et al., 2013; BOLTON e BILBO et al., 2014).

Estranhamente, resultado semelhante não ocorreu com as células BV-2 tratadas com PALM

nas diferentes concentrações utilizadas, uma vez que, estas não apresentaram aumento da expressão

protéica de pJNK (Figuras 6B e 7B) e da produção/liberação de TNF-α (Figura 5) no

sobrenadante. Faltam resultados suficientes para explicar ao certo este referente achado, contudo era

esperado que o tratamento com o PALM aumentasse a expressão de pJNK, porém outros estudos

também indicam o mesmo resultado, corroborando nossos achados (NAKANDAKARI et al., 2019).

Ademais, era esperado que a expressão de JNK Total não tivesse apresentado alterações

significativas, embora uma das hipóteses para eventuais reduções da JNK Total é o aumento da

fosforilação da mesma.

Uma das explicações da não ativação da JNK por PALM é que outros estudos relataram que

a ativação microglial por palmitato é sustentada pelo metabolismo oxidativo, levando à

superprodução de espécies reativas de oxigênio (ROS), enquanto a ativação de LPS é glicolítica.

Logo, PALM pode ter causado alterações com aumento de ROS, e seria interessante avaliar

parâmetros de estresse oxidativo das células tratadas (LY et al, 2017; CHAUSSE et al. 2019).

Outra possível explicação é que PALM também pode ser captado pelo receptor CD36 que

também é expresso na micróglia e que leva ao acúmulo de lipídios deletérios, como o diacilglicerol

(DAG) e as ceramidas. DAG subsequentemente ativa a proteína quinase C (PKC), que por sua vez
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leva à ativação de NF-κB por meio da atividade da I kappa B quinase (IKK) que induz à produção

de genes inflamatórios. Esses parâmetros não foram avaliados neste estudo e podem ser a

justificativa de diminuição da viabilidade celular apresentada nos tratamentos com PALM

(CORACI et al 2002; LI et al, 2015).

Além disso outro estudo com palmitato apresentou aumento nos níveis de RNAm de genes

inflamatórios específicos, indicando que talvez seria mais interessante usar a técnica de RT PCR

para análise do extrato protéico, ao invés de Western Blotting, visto que em relação ao tempo de

tratamento e dosagens, a proteína pode não estar expressa, porém pode haver aumento de RNAm

(KIM, MCILWRAITH, CHALMERS & BELSHAM, 2018)

Paralelamente aos resultados de aumentos na expressão protéica de pJNK, a expressão de

TNF-α também está aumentada nas células BV-2 tratadas com diferentes concentrações de LPS

(Figura 5), portanto indicando um ambiente pró-inflamatório que poderá resultar em indução de

morte celular (NIKOLAOU et al., 2013; BOLTON e BILBO et al., 2014).

Os resultados dos experimentos com a viabilidade celular através do MTT, atrelado às

avaliações da expressão protéica de JNK/pJNK (proteínas da via inflamatória), concomitantemente

com a mensuração da citocina pró-inflamatória TNF-α, apresentam indícios de uma estimulação

pró-inflamatória eficiente no tratamento com LPS nas micróglias da linhagem BV-2, sendo este um

modelo experimental in vitro de indução inflamatória no Sistema Nervoso Central bem aceito

(NAKANDAKARI et al., 2019).

Limitações do estudo

O presente estudo contém diversas limitações, para diminuí-las e apresentar mais indícios in

vitro da possibilidade de morte neural, seria importante analisar mais algumas proteínas da via

inflamatória ativada por TLR4 e TNFR-1, como por exemplo: fator nuclear kappa β (NF-κβ ),

Myd88, receptor TLR-4 e as caspases, que geralmente resultam em apoptose ou morte celular

programada (KIM et al., 2018; LIAO et al., 2018).

Além disso, como já citado anteriormente na discussão seria importante analisar parâmetros

de estresse oxidativo que podem induzir inflamação.

O tempo de tratamento adotado não simula in vitro efeitos crônicos da DHL e sim efeitos

agudos, portanto para avaliar implicações crônicas seria necessário utilizar um protocolo

experimental com tempo de tratamento superior a 24 horas.

Devido a impossibilidade de continuidade do estudo pela interrupção das atividades

acadêmicas no contexto atual de pandemia, não foi possível avaliar os parâmetros inflamatórios da

expressão de pJKN, JNK, CASP3 e quantificação das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNFα e

anti-inflamatória IL-10 (resultados preliminares de IL-10 indicaram aumento da citocina no
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tratamento com LPS) de todos os grupos experimentais que estavam previstos no projeto de

pesquisa.

Considerações finais

O tratamento com PALM e LPS tanto isolados, quanto combinados causou diminuição da

viabilidade celular da linhagem imortalizada de micróglias.

Entretanto, o protocolo utilizado com PALM não produziu um estímulo inflamatório

potente, não apresentando aumento na expressão das citocinas e proteínas inflamatórias mensuradas

no estudo.

O LPS, por sua vez, promoveu um ambiente pró inflamatório pela elevação da expressão das

proteínas e citocinas inflamatórias avaliadas.

Os resultados sugerem que a combinação de PALM e LPS pode produzir um estímulo

pró-inflamatório ainda mais potente que dos componentes isolados, com capacidade de danificar o

tecido nervoso, e portanto talvez mimetizar, in vitro, possíveis efeitos da obesidade e/ou de DHL

sobre o SNC.

Portanto é necessário a realização de pesquisas mais aprofundadas acerca do tema,

avaliando outros parâmetros inflamatórios a fim de estabelecer uma conclusão baseada em um

maior número de evidências, e logo mais fidedigna.
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