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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito temporal de uma dieta rica em 

carboidratos simples (PTD), após o desmame, sobre o metabolismo do tecido adiposo 

retroperitoneal (TAR) de ratos jovens. Por questões didáticas, dividimos esta tese em 3 

capítulos: 1) efeito da PTD sobre a atividade transcricional de genes adipogênicos em três 

períodos de tempo (4, 8 e 12 semanas), a fim de se fornecer as informações sobre as networks 

envolvidas na resposta do TAR ao excesso de carboidrato simples; 2) efeito do exercício de 

endurance (durante 4 e 8 semanas) em ratos recém desmamados (RD) alimentados com a 

PTD sobre os níveis de leptina e suas ações periféricas no TAR; e o 3) efeito temporal da PTD 

sobre a expressão de microRNAs no mesmo tecido. No Capítulo I, ratos Wistar RD foram 

alimentados com uma dieta padrão (STD) ou PTD (68% de carboidratos) durante 4, 8 ou 12 

semanas e o TAR foi removido para análises histopatológicas e PCR array (adipogênese). A 

PTD induziu hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos no TAR após 12 semanas de ingestão. 

Além disso, a PTD alterou VLDLc e tracilglicerois séricos, bem como parâmetros 

glicometabólicos. O agrupamento hierárquico demonstrou mudanças induzidas pela PTD no 

padrão de expressão do grupo de genes testados. Análises de vias metabólicas, as quais 

utilizaram o algoritmo para análise de enriquecimento da plataforma MetaCore da Thompson 

Reuters, associaram o cluster dos genes diferencialmente expressos com vias canônicas 

relacionadas à regulação da diferenciação e proliferação de adipócitos (p-valor< 10-7). Portanto, 

nossos resultados sugerem que ratos RD alimentados com PTD aumentam o tamanho e o 

número de adipócitos devido à up regulation de sinais pró-adipogênicos (sinalização do 

PPAR) e à down regulation de sinais anti-adipogênicos (sinalização Wnt) em adultos jovens. 

No Capítulo II, ratos RD alimentados com as dietas STD ou PTD foram submetidos ao 

treinamento físico em esteira durante 4 ou 8 semanas. Os principais resultados obtidos 

sugerem que a PTD induz um aumento na expressão da leptina no TAR, enquanto o 

treinamento de endurance reduz o tamanho dos adipócitos via lipólise mediada pela leptina 

após 8 semanas. Em ratos treinados alimentados com a PTD, ocorre o desenvolvimento do 

depósito de gordura e a up regulation do mRNA e da leptina circulante. No Capítulo III, ratos 

RD alimentados com as dieta STD ou PTD durante 4, 8 ou 12 semanas tiveram o TAR 

removido para análise da expressão de miRNAs, cuja escolha foi baseada nos prováveis alvos 

dos mesmos, os quais apresentaram alteração na expressão após análise do agrupamento 

hierárquico (Capítulo I): três miRNAs anti-adipogênicos (rno-miR-let-7, rno-miR-27a-3p e rno-

miR-200c-3p) e três miRNAs associados às condições metabólicas (rno-miR-125a-5p, rno-miR-

125a-3p e rno-miR-126a-3p). Em conjunto, estes dados nos permitem concluir que a PTD 

regula a expressão de miRNAs no TAR, induzindo um aumento na expressão do miRNA rno-

miR-200c-3p e reduzindo a expressão do miRNA rno-miR-27a-3p. Embora estes resultados 

estejam em fase de finalização, este é o primeiro estudo que considera a expressão de 

miRNAs desencadeada pela interação entre dieta pós-desmame e tempo, o que pode ser 

crucial para compreender o impacto que a composição da dieta possui sobre a decisão da 

célula adiposa de aumentar o volume ou em número. 

Palavras-chave: Carboidratos simples, obesidade infantil, resistência à insulina, PCR array, 

biologia de sistemas, exercício crônico, leptina, microRNA. 
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Abstract 

In this study, we assessed the time-course effect of a high-sugar diet (HSD), after weaning, on 

retroperitoneal white adipose tissue (rWAT) metabolism of young rats. To didactic purposes, we 

have divided this thesis in three chapters: 1) the effect of a HSD on the transcriptional activity of 

adipogenic genes in a time-course study (4-week, 8-week and 12 week periods), to provide 

insight regarding the genetic networks involved in the rWAT response to dietary sugar; 2) the 

effect of endurance training (4-week and 8-week periods) in weaned rats fed with a HSD on 

leptin levels and its actions on rWAT; and 3) the time-course effect of a HSD on microRNAs 

expression on rWAT. In Chapter I, weaned male Wistar rats were fed a standard (STD) or HSD 

(68% carbohydrates) for 4-week, 8-week or 12-weeks, and rWAT was removed for 

histopathology and PCR array (adipogenesis) analyses. The HSD induced adipocyte 

hypertrophy and hyperplasia in rWAT after 12 weeks of ingestion. Additionally, the HSD altered 

serum VLDLc, triacylglycerol, and glucometabolic parameters. Hierarchical clustering revealed 

HSD-induced changes in the expression patterns of the tested gene set. Pathway analysis, 

which used the enrichment analysis algorithm of the Thompson Reuters MetaCore platform, 

associated a cluster of differentially expressed genes with canonical pathways related to 

regulating adipocyte differentiation and proliferation (P-value < 10-7). Thus, HSD feeding post-

weaning increased both the adipocyte size and number by simultaneously up-regulating pro-

adipogenic signals (the PPAR pathway) and down-regulating anti-adipogenic signals (Wnt 

pathway) in young adults. In Chapter II, weaned rats fed with STD or HSD diets were subjected 

to running training for 4- and 8-week periods. Our results suggest that an HSD induces an 

increase in leptin expression in rWAT, while reducing adipocytes via leptin-mediated lipolysis 

after an 8-week period. In exercised rats fed an HSD, TAG synthesis and storage overlaps with 

lipolysis, promoting fat store development and Lep mRNA and plasma protein up regulation in 

adult rats. In Chapter III, rWAT of post-weaning rats fed with STD or HSD diets for 4-week, 8-

week or 12-week periods was removed to access the miRNAs levels. We chose miRNAs whose 

possible targets were altered in the PCR array: three anti-adipogenics miRNAs (rno-miR-let-7, 

rno-miR-27a-3p, and rno-miR-200c-3p), and three miRNAs related to metabolic conditions (rno-

miR-125a-5p, rno-miR-125a-5p and rno-miR-126a-3p). Together, these data suggest that HSD 

regulates the miRNAs expression on rWAT, increasing the miRNA rno-miR-200c-3p levels and 

down regulating the miRNA rno-miR-27a -3p levels. Although our results require further 

investigation, this is the first study that relates the relationship between high-sugar diet and 

period of feeding after weaning, which may be essential to understand the diet composition 

impact on fat cell fate: increase the volume or number. 

Keywords: high-sugar diet, childhood obesity, insulin resistance, PCR array, systems biology, 

chronic exercise, leptin, microRNA 
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1 Introdução 

1.1. Obesidade infantil 

No ano de 2013, a American Medical Association classificou a obesidade como 

doença, a qual requer diferentes formas de intervenção para obterem-se avanços no 

tratamento e prevenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças aumentou drasticamente nas 

últimas três décadas, sendo a obesidade infantil considerada um dos maiores desafios 

da saúde pública no século XXI [1-3]. Em 2010, por exemplo, o número de crianças 

com sobrepeso menores de 5 anos estava estimado em 42 milhões, e, 

aproximadamente, 35 milhões destas crianças viviam em países em desenvolvimento 

[4]. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, no Brasil, dados da pesquisa de 

orçamentos familiares do IBGE (POF2008-2009) apontaram que o excesso de peso 

atinge 33,5% das crianças de 5 a 9 anos, dos quais 6,6% dos meninos e 11,8% das 

meninas são obesos [5]. Estes resultados levantam questões em torno da etiologia da 

obesidade, uma vez que o início precoce da patologia está relacionado ao aumento da 

morbidade e mortalidade na vida adulta [6]. Em outras palavras, crianças com 

sobrepeso e obesas são susceptíveis a ficarem obesas na idade adulta e mais 

propensas a desenvolverem doenças metabólicas não transmissíveis, como diabetes 

tipo II, dislipidemias, doenças cardiovasculares, fígado gorduroso, doença de 

Alzheimer, cálculo biliar e alguns tipos de câncer [7-9], em uma idade mais jovem. 

As causas para o aumento global da obesidade infantil, segundo a OMS, são 

atribuídas, principalmente, a dois fatores: i) ingestão de alimentos ricos em gordura e 

açúcar (energy dense foods), mas pobres em vitaminas e minerais, bem como a ii) 

natureza sedentária das diferentes formas de recreação infantil, o que resulta na 

diminuição dos níveis de atividade física. Entretanto, apesar deste aumento na 

ocorrência da obesidade infantil ser associado a uma alimentação não saudável e aos 

baixos níveis de atividade física, o mesmo não pode ser atribuído apenas ao 

comportamento infantil, uma vez que as crianças e adolescentes não podem escolher 

o ambiente em que vivem e/ ou os alimentos que consomem, além de possuírem uma 

capacidade limitada para compreender as consequências em longo prazo deste 

comportamento. Dessa forma, a obesidade precisa ser considerada um problema 

social, o qual exige uma abordagem multidisciplinar e engloba desde políticas 

governamentais até a educação das crianças e dos adultos com os quais eles 

convivem para o estabelecimento de medidas efetivas para o controle da doença. 
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1 Introdução 

1.2. Consumo de carboidratos simples na infância 

Conforme citado anteriormente, uma das causas para o aumento da incidência da 

obesidade é a facilidade encontrada para a obtenção de alimentos, associada a uma 

dieta mal balanceada e ao sedentarismo [10]. Entretanto, tem sido observado uma 

crescente tentativa em se controlar o excessivo ganho de peso por parte da população 

ocidental, por intermédio do aumento do gasto energético e da redução da ingestão 

calórica, resultando na substituição da gordura saturada pelo consumo de carboidratos 

de alto índice glicêmico (carboidratos simples). Este comportamento alimentar também 

tem contribuído para o aumento da obesidade e diabetes tipo II, até mesmo em 

crianças e adolescentes [11]. 

É bem aceito na comunidade científica que a composição da dieta tem um papel 

fundamental na gênese da patologia, destacando-se o papel da ingestão excessiva de 

lipídios e carboidratos simples sobre a expressão gênica global do tecido adiposo [6], 

bem como considerando o consumo de dietas high-fat como o principal modulador do 

ganho de peso decorrente do aumento dos depósitos de gordura [12, 13]. Entretanto, 

os efeitos da ingestão de uma dieta rica em carboidratos simples após o desmame 

sobre a adipogênese e seu impacto na vida adulta não estão completamente 

elucidados.  

A importância em torno desta questão está relacionada ao fato de que os primeiros 

anos de vida do indivíduo são cruciais para o desenvolvimento infantil, sendo os 

carboidratos da dieta (como lactose, amido e sacarose) fornecidos como fontes 

primárias de energia nesta fase [14]. Dessa forma, os efeitos do ambiente nutricional 

sobre a adiposidade têm sido estudados em modelos experimentais desde a década 

de 1960 [15], enfatizando a importância do tipo de alimentação pós-desmame sobre a 

composição e distribuição dos depósitos adiposos [16, 17]. Vale ressaltar que o papel 

do consumo de gorduras saturadas sobre a piora do prognóstico de obesidade, bem 

como as implicações metabólicas que o consumo desequilibrado deste tipo de 

nutriente causa sobre o indivíduo, têm sido extensivamente abordados [18-20]. 

Contudo, um aumento na ingestão de calorias derivadas de carboidratos simples pós-

desmame pode resultar em hiperinsulinemia durante a puberdade e modular a 

lipogênese, provocando efeitos adversos na composição corporal de adultos jovens 

[21, 22]. Entretanto, o impacto destas alterações sobre o metabolismo do tecido 

adiposo não tem sido devidamente relatado. 
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1 Introdução 

 1.3. Distribuição da gordura corporal e desenvolvimento do tecido adiposo 

Por definição, a obesidade corresponde ao aumento do tecido adiposo branco e pode 

ser caracterizada em dois tipos principais, hiperplásica (aumento no número de 

adipócitos) e hipertrófica (aumento no volume celular) [23]. Entretanto, a ocorrência de 

alterações no metabolismo dos carboidratos e lipídeos observadas em quadros de 

obesidade [24] são uma consequência da distribuição da gordura corporal, uma vez 

que existem sítios de deposição mais correlacionados com as complicações 

metabólicas do que outros [9], bem como do tipo de processo predominante 

(hipertrofia/ hiperplasia) no depósito, como consequência do estímulo lipogênico. 

Conforme descrito anteriormente, embora a obesidade seja frequentemente associada 

ao consumo de dietas high-fat, a composição nutricional das refeições exerce um 

papel crucial na gênese da doença [12, 13, 25], sendo a fonte e a quantidade de 

energia capazes de modificar o crescimento do tecido adiposo, com a hiperplasia mais 

afetada pela fonte e a hipertrofia mais afetada pela quantidade de calorias [26]. De 

forma geral, a hiperplasia dos adipócitos é relacionada ao início precoce da obesidade 

(infância) e caracteriza a forma mais severa da doença (obesidade mórbida) [27]. Por 

outro lado, a hipertrofia, até certo grau, é característica de todos os indivíduos com 

sobrepeso e obesos, sendo considerada um fator de risco independente para o 

desenvolvimento do diabetes tipo II [28, 29], uma vez que o tamanho dos adipócitos 

pode influenciar a sensibilidade à insulina [30, 31] e a tolerância à glicose [28]. Além 

do mais, está bem estabelecido que o aumento no tamanho dos adipócitos preceda o 

aumento no número, e que períodos prolongados de ganho de peso na vida adulta 

podem resultar em hiperplasia [23]. Outro fator que determina a severidade da doença 

é a variação regional no acúmulo de gordura corporal, sendo este mais preditivo de 

anormalidades metabólicas que o aumento da massa de gordura per se [32-35]. Em 

outras palavras, um aumento na deposição da gordura intra-abdominal/ visceral está 

correlacionado ao aumento da susceptibilidade aos distúrbios metabólicos em relação 

aos indivíduos com quantidades similares de tecido adiposo estocado nos depósitos 

subcutâneos (obesidade periférica) [9, 36, 37]. Além do mais, o envelhecimento possui 

um papel crucial na modulação dos diferentes coxins adiposos, tendo o tecido adiposo 

subcutâneo uma tendência a reduzir primeiro com o passar dos anos enquanto a 

gordura visceral é a preservada [38, 39], o que contribui para o desenvolvimento das 

desordens metabólicas relacionadas às complicações de saúde observadas com o 

aumento da obesidade central [40]. 
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1.4. Adipogênese 

A manutenção dos depósitos de gordura corporal é decorrente dos processos de 

hipertrofia e hiperplasia, sendo este último conhecido por adipogênese. Vale ressaltar 

que o tecido adiposo é formado por três principais tipos celulares: células tronco 

mesenquimais (MSC - mesenchymal stem cells), pré-adipócitos e adipócitos maduros. 

O processo de adipogênese compreende, portanto, a diferenciação das MSC e/ ou 

dos pré-adipócitos em adipócitos maduros, sendo regulado por hormônios e fatores de 

transcrição expressos em sucessivos eventos e crucial para o metabolismo do tecido 

adiposo [41, 42]. Entretanto, a composição celular dos depósitos, bem como a 

regulação do desenvolvimento dos mesmos é dependente do tipo (branco ou marrom) 

e da localização (visceral ou subcutâneo) [43].  

Linhagens de pré-adipócitos 3T3-L1 e 3T3-F422A, originalmente estabelecidas por 

Green e colaboradores [44, 45], têm facilitado nosso conhecimento sobre os 

mecanismos moleculares que controlam a adipogênese [46]. A adipogênese é 

compreendida por dois estágios: determinação (commitment) e diferenciação [47]. 

Determinação é o processo em que células pluripotentes localizadas no estroma 

vascular do tecido adiposo (MSC) respondem a sinais que direcionam a diferenciação 

em pré-adipócitos. É importante salientar que as MSC são capazes de diferenciar 

numa variedade de tipos celulares, incluindo osteoblastos, condrócitos e miócitos [48] 

e, uma vez “comprometidas” com a linhagem adiposa, estas células são induzidas à 

formação dos pré-adipócitos [42]. Apesar de os marcadores moleculares que 

determinam este “comprometimento” com a diferenciação das células pluripotentes em 

pré-adipócitos serem pouco compreendidos, foi observado em culturas celulares que a 

presença das proteínas BMPs (bone morphogenic proteins) exerce um papel 

importante neste mecanismo [49] (Figura 01). 
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Figura 1: Cascata transcricional dos principais genes envolvidos com a 

diferenciação de adipócitos. Diante do estímulo adequado, a célula mesenquimal 

tronco (MSC) expressa Bmp4+, que indica a determinação da linhagem adipogênica 

(commitment). Os fatores de transcrição C/ EBP e C/ EBP são os primeiros a serem 

detectados, induzindo a expressão de KLF e, juntos, induzem a expressão de PPAR. 

PPAR ativa C/ EBP, que possui um controle positivo sobre o PPAR, e ambos 

ativam genes que favorecem a retirada do ciclo celular e coordenam a diferenciação 

terminal, promovendo a expressão de genes que caracterizam o adipócito maduro. 

Pref-1 (ou Dlk) inibe a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos, tendo sua 

expressão inibida durante a adipogênese. Outros fatores podem agir como pró- ou 

anti-adipogênicos, como o SREBP-1c que exerce um papel na ativação do PPAR. 

Genes: Bmp4, bone morphogenetic protein 4; Pref-1, preadipocyte factor-1; Dlk, delta-

like 1; PPARγ, peroxisome proliferator-activated receptor-γ; C/EBP, CCAAT/ enhancer-

binding proteins; KLF, Krüppel-like factors; SREBP, sterol regulatory element-binding 

proteins;apM1, adiponectin; Fabp4, fatty acid binding protein 4; Glut4, glucose 

transporter type 4; Lpl, lipase lipoproteica; Lipe, lipase hormônio-sensível; Fasn, ácido 

graxo sintase; Irs2, substrato do receptor de insulina 2; Cfd, Fator do complemento D 

(adipsina); Retn, resistina. Adaptado de [41] e [50]. 
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Diferenciação é o processo pelo qual os pré-adipócitos transformam-se em adipócitos 

maduros. Pré-adipócitos são competentes para a proliferação, mas quando se tornam 

confluentes ou são tratados com insulina e glicocorticoides, cessam a divisão celular e 

se diferenciam em adipócitos, que são capazes de armazenar lipídios e secretar 

adipocinas que controlam a homeostase corporal [42, 47, 49].  

Para que ocorra a diferenciação completa, é necessária a expressão de fatores de 

transcrição adipogênicos, os quais favorecerem a formação dos adipócitos maduros 

[42]. Os principais fatores de transcrição envolvidos na adipogênese são C/ EBPs 

(CCAAT/ enhancer-binding proteins), PPARγ (peroxisome proliferator-activated 

receptor γ), KLFs (Krüppel-like factors) e SREBP (sterol regulatory element-binding 

protein) [42, 47, 51, 52] (Figura 01).  

Os C/ EBPs são uma família de fatores de transcrição composta por seis membros, 

caracterizados pelo domínio basic-leucine zipper (bZIP) altamente conservado na 

região C-terminal. Uma vez ligados ao DNA, interagem com o motivo CCAAT (citidina-

citidina-adenosina-adenosina-timidina) presente nas regiões promotoras de diversos 

genes, os quais recrutam coativadores que podem abrir a estrutura da cromatina ou 

recrutar fatores de transcrição basais. Vários membros da família C/ EBP são 

expressos nos adipócitos: C/ EBPα, C/ EBPβ, C/ EBPγ, C/ EBPδ e C/ EBPζ [53]. A 

expressão de C/ EBPβ e C/ EBPδ precede a expressão de C/ EBPα na cascata 

transcricional da adipogênese, bem como induzem a expressão de PPARγ [54]. O 

PPARγ pertence a uma família de fatores de transcrição ativados por ligantes que 

pertencem a uma superfamília de receptores nucleares que formam heterodímeros 

com o RXR (retinoid X receptor) e regulam a diferenciação celular e o metabolismo 

(principalmente de carboidratos e lipídios), cuja isoforma 2 é expressa 

preferencialmente nos adipócitos. O PPARγ e a família C/ EBP são considerados os 

principais reguladores da adipogênese [51], pois, uma vez expressos, controlam 

sinergicamente a expressão um do outro, “comprometendo” o adipócito com a 

diferenciação e direcionando a expressão de genes específicos para a atividade do 

tecido adiposo, como enzimas responsáveis pela síntese e estoque de triacilglicerol 

[47, 55] (Figura 01).  

Os KLFs pertencem a um grande grupo de fatores de transcrição do tipo zinc-finger 

que exercem um importante papel na adipogênese, podendo agir como reguladores 

negativos (KLF2, KLF3 e KLF7) ou positivos (KLF4, KLF5, KLF6 e KLF15) por 

mecanismos distintos, inclusive crosstalk com PPARγ e C/ EBPs [51, 56]. 
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Os SREBPs são fatores de transcrição pertencentes à classe basic-helix-loop-

helix leucine zipper e são codificados pelos genes Srebf1 e Srebf2. Eles se ligam ao 

elemento regulatório de esterol e são responsáveis por regular a transcrição de genes 

lipídicos. Foi observado que a sua expressão aumentada em adipócitos aumenta a 

atividade adipogênica do PPARγ, enquanto a expressão ectópica de SREBP-1c reduz 

a diferenciação [52]. 

1.4.1. Via de sinalização Wnt 

Durante a diferenciação dos adipócitos, simultaneamente à ativação dos fatores de 

transcrição pró-adipogênicos, ocorre a inibição de sinais anti-adipogênicos. Dentre 

estes sinais, destaca-se a via de sinalização Wnt, a qual consiste em uma cascata de 

transdução de sinal altamente conservada. Membros da família Wnt são proteínas 

secretadas que agem como mediadores da sinalização através de uma grande 

variedade de receptores, e estão envolvidos na regulação de diversos processos 

celulares, desde o desenvolvimento embrionário até a diferenciação e homeostase 

celular [57]. A ligação de proteínas Wnt nos receptores da família Frizzled (Fzd) e 

LRP5/6 (low density lipoproteins 5/6) promove a ativação de pelo menos duas vias 

distintas: canônica (β-catenina dependente) e não canônica (independente da β-

catenina) [57]. A via WNT é conhecida por influenciar o destino do pré-adipócito, 

inibindo o processo de adipogênese principalmente pelo mecanismo canônico, 

dependente da β-catenina [58].  

Resumidamente, a via canônica Wnt/ β-catenina é caracterizada pela estabilização e 

acúmulo da β-catenina no citoplasma, que leva à sua translocação para núcleo onde 

funcionará como coativador da transcrição. Sozinhos, ou em conjunto, os moduladores 

da via Wnt influenciam o heterodímero transcricional formado pela β-catenina, 

composto por membros das famílias LEF1 (lymphocyte-enhancing factor-1) e TCF (T-

cell factor), culminando com a ativação da transcrição de genes como c-Myc (Myc) and 

cyclin D1 (Ccnd1) [59, 60] (Figura 02, Painel B). Na ausência de ligantes Wnt, a β-

catenina é fosforilada e marcada para a degradação via ubiquitina/ proteassoma 

(Figura 02, Painel A). A ativação desta sinalização não afeta a indução transiente de 

C/ EBP e C/ EBP, mas bloqueia completamente a indução dos fatores de 

transcrição PPAR e do C/ EBPα [61-63]. 

As funções dos membros da sinalização Wnt são distintas. Por exemplo, Wnt10b e 

Wnt5a são altamente expressos em pré-adipócitos, o que os mantém indiferenciados 

(via ativação da β-catenina) [64]. Wnt10b e Wnt1 inibem a diferenciação de pré-

http://en.wikipedia.org/wiki/Basic-helix-loop-helix
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic-helix-loop-helix
http://en.wikipedia.org/wiki/Leucine_zipper
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adipócitos 3T3-L1, sendo altamente expressos em estágios iniciais da diferenciação in 

vitro, enquanto a expressão do Wnt5b é induzida durante a adipogênese e promovem 

a diferenciação de células 3T3-L1 [65]. Entretanto, existem evidências que sugerem 

um papel crucial da via canônica na primeira etapa da diferenciação, determinação 

[65, 66]. Por exemplo, MSC possuem altos níveis de Wnt5a, quando comparadas aos 

pré-adipócitos [67], sugerindo que a down regulation na sinalização Wnt5a é 

importante no processo de determinação (commitment) [64], enquanto o Wnt3a inibe a 

indução da adipogênese por C/EBP β/  em estágios iniciais da diferenciação [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Visão simplificada da via de sinalização canônica Wnt. (A) Fosforilação e 

degradação da -catenina, impedindo a transcrição de genes alvos. (B) Moduladores 

da via Wnt se ligam aos receptores Fzd e LRP5/6, estabilizando a -catenina no 

citoplasma e translocando-a para o núcleo, a qual forma um heterodímero com o TCF 

e promove a transcrição de genes alvos. Fzd, Frizzled; LRP5/6, low density 

lipoproteins 5/6; TCF, T-cell factor. Adaptado de [68]. 

 

 

A- Degradação da -catenina B- Via Wnt canônica 
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Embora todos estes fatores de transcrição sejam cruciais na diferenciação dos 

adipócitos, é importante destacar que a atividade gênica é criticamente determinada 

pela estrutura da cromatina e pela interação das proteínas que se ligam a ela, bem 

como pelos pequenos RNAs que também podem modular os processos regulatórios 

da diferenciação, agindo como fatores pró ou anti-adipogênicos. Isso significa dizer 

que a adipogênese é um processo regulado pelo ambiente, sugerindo que a 

composição da dieta pode alterar o status epigenético do indivíduo, levando a uma 

reprogramação de genes envolvidos com vias metabólicas que podem favorecer o 

acúmulo de gordura em determinados sítios pelo corpo. 

1.5. Epigenética: uma relação entre nutrição e saúde 

Está bem documentado pela literatura que a composição da dieta durante estágios 

iniciais do desenvolvimento pode ter consequências para a saúde do indivíduo anos 

depois da exposição. Para exemplificar esta afirmativa, tem sido observado que a 

desnutrição materna e outras deficiências nutricionais durante a gestação reduzem o 

crescimento fetal e aumentam a probabilidade de baixo peso ao nascer, provocando 

efeitos adversos sobre o desenvolvimento da capacidade física e mental durante a 

infância [69], e resultando em aumento da adiposidade e dos fatores de risco 

relacionados ao surgimento de doenças crônicas na vida adulta [70]. Entretanto, o 

mecanismo exato pelo qual esta “desnutrição” precoce é “lembrada” tardiamente e 

como resulta em alterações dos fatores de risco para as doenças crônicas 

permanecem por serem elucidados. A compreensão destes eventos tem sido baseada 

na existência de mecanismos epigenéticos desencadeados pela composição da dieta. 

Epigenética diz respeito a alterações reversíveis na estrutura da cromatina 

decorrentes de fatores ambientais externos ou internos, sem que ocorram alterações 

na sequência de bases do DNA, capazes de regular a expressão de genes envolvidos 

com processos fisiopatológicos [71-73]. Os nutrientes podem alterar o padrão de 

transcrição gênica por modificações epigenéticas porque são capazes de gerar 

substratos para estas reações e até mesmo alterar a disponibilidades dos mesmos 

[71], sugerindo que a intervenção nutricional se torna uma possível forma de 

”reprogramar” o epigenoma e controlar a saúde [73]. Entretanto, considerando a 

existência de um epigenoma tecido-específico [71] e de uma sensibilidade diferencial 

aos componentes nutricionais da dieta, uma maior compreensão dos mecanismos 

responsáveis pela relação entre dieta-epigenoma-saúde permanecem por serem 
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esclarecidos, bem como identificar quais marcadores epigenéticos são mais 

susceptíveis a uma alimentação mal equilibrada [74]. 

Os mecanismos epigenéticos conhecidos incluem metilação do DNA, modificações 

pós-traducionais das histonas e regulação por pequenos RNAs noncoding 

(microRNAs), os quais, juntos, são responsáveis por regular a expressão gênica 

durante todo o curso de vida [71-74]. A metilação do DNA é uma modificação 

epigenética que envolve a transferência do grupo metil do S-adenosil-L-metionina 

(SAM) para resíduos de citosina (carbono 5) nos dinucleotídeos CpG [44]. Esta reação 

é catalisada pelas DNA metiltransferases (DNMT) e a hipermetilação destas regiões 

CpG promove o silenciamento transcricional, decorrente do impedimento espacial da 

ligação de fatores de transcrição chaves à expressão, resultando em cromatina 

condensada e, consequentemente, numa inativação gênica [45]. 

Dentro do núcleo celular, o DNA é empacotado em torno de um octâmero de proteínas 

globulares conhecidas como histonas (H3, H4, H2A, H2B), cuja porção N-terminal 

pode ser alvo de modificações pós-traducionais. Estas modificações covalentes são 

catalisadas por enzimas e incluem acetilação e ubiquitinação de resíduos de lisina, 

fosforilação de serinas e metilação de resíduos de lisinas e argininas [25,46]. As 

histonas modificadas pós-traducionalmente exercem um papel ativo na regulação da 

transcrição, promovendo ou obstruindo a ligação de outros fatores de transcrição, 

proteínas estruturais ou da maquinaria transcricional [25,42]. 

Histonas metiltransferases (HMTs) são as enzimas que adicionam grupos metil em 

resíduos de lisina e/ ou arginina, enquanto as histonas demetilases (HDMs) são 

responsáveis por removê-los. Por sua vez, as histonas acetiltransferases (HATs) 

catalisam a adição de grupos acetil às lisinas e as histonas deacetilases (HDACs) os 

removem [42].  As implicações para a transcrição de muitas modificações de histonas 

permanecem incertas, mas existem boas evidências de que a deacetilação de 

histonas junto com a metilação de resíduos de lisina 9 na histona 3 (H3K9) e da 

H3K27 estão associados com o silenciamento da expressão [41,47]. Ao contrário, 

acetilação de histonas e demetilação de H3K9 e H3K27 junto com metilação de H3K4 

estão relacionadas à transcrição ativa dos genes associados [42]. 

Neste trabalho, daremos ênfase aos microRNAs, os quais serão o foco dos tópicos 

seguintes. 
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1.5.1. microRNAs (miRNAs) 

Os miRNAs são definidos como uma classe de pequenos RNAs interferentes, com 

aproximadamente 19-22 nucleotídeos de comprimento, que exercem um papel crucial 

na regulação pós-transcricional da expressão gênica. miRNAs maduros possuem uma 

região seed entre os nucleotídeos 2-7, altamente conservada entre as espécies, que 

podem se ligar complementarmente a região 3’ UTR (untranslated region) dos mRNAs 

alvos [75].  

Alguns miRNAs se localizam dentro de íntrons de genes codificantes de proteínas e 

são co-transcritos com o seu ”gene hospedeiro” [76]; entretanto, a maioria dos 

miRNAs são intergênicos, localizados em regiões ”vazias” de genes codificadores de 

proteínas e, em muitos casos, possuem unidades transcricionais independentes, 

incluindo promotores e terminadores [77, 78]. Embora evidências mostrem que os 

miRNAs possam ser transcritos pela polimerase III, a transcrição de miRNAs intrônicos 

e da maioria dos miRNAs intergênicos é feita pela RNA polimerase II [78-80]. Após a 

transcrição, o miRNA primário (pri-miR) é formado, sendo processado pela Drosha e 

DGCR8 para formar o miRNA precursor (pre-miR), o qual é exportado do núcleo para 

o citoplasma, onde posteriormente será processado pela Dicer, originando o miRNA 

duplex maduro [81]. 

O miRNA duplex maduro é processado dentro do complexo RISC (microRNA-induced 

silencing complex), no qual uma das fitas é degradada e a outra mantida. Uma vez 

que o miRNA é processado no complexo RISC, o mesmo é ativado e guiado até o 

mRNA alvo para promover o silenciamento, pela degradação do mRNA ou repressão 

da tradução. Se a complementariedade do pareamento for quase perfeita, ocorre o 

deslocamento de todo o complexo para dentro de corpúsculos no citoplasma, 

compostos por enzimas envolvidas no turnouver de mRNA (P-bodies), e a clivagem 

com decaimento do mRNA, enquanto a complementariedade parcial pode levar a uma 

repressão da tradução [82, 83]. 

A literatura relata que os níveis de expressão de miRNA contribuem para o padrão da 

expressão gênica tecido-específico [84]. Abordagens computacionais para integrar 

dados de miRNA e expressão gênica têm fornecido insights sobre as interações 

miRNA-mRNA [85]. Estes dados sugerem que uma única molécula de miRNA pode 

afetar a expressão de diversos genes alvos, contribuindo com a regulação de, pelo 

menos, 30% dos genes codificadores de proteínas envolvidas com diferentes 



 

13 

 

1 Introdução 

processos biológicos, incluindo a diferenciação de células tronco e a regulação das 

atividades metabólicas [86-88]. 

Fortes evidências indicam que os mecanismos epigenéticos combinam entre si para 

fornecerem um sistema de controle da expressão gênica robusto e responsivo. Em 

essência, a metilação do DNA e os miRNAs promovem sinais de silenciamento 

transcricional de genes associados, enquanto modificações específicas de histonas 

podem provocar silenciamento gênico ou estimular a expressão. Dessa forma, o 

padrão de metilação do DNA, associado aos perfis de modificação das histonas e à 

presença ou ausência de miRNAs permitem o controle da expressão gênica de acordo 

com a localização do tecido, idade e ambiente, com consequências principais sobre as 

decisões do destino celular no desenvolvimento normal e patológico e sobre o 

envelhecimento [89]. 

1.5.2. Natureza epigenética da dieta e a sua relação com a adipogênese 

Considerando (i) a importância que a dieta e outros fatores ambientais têm na etiologia 

de doenças complexas, (ii) e que a exposição aos mesmos é capaz de alterar os 

marcadores epigenéticos, (iii) bem como o impacto que a alimentação e o estilo de 

vida têm sobre os principais agentes de estresse celulares (inflamação, estresse 

metabólico e oxidativo), existem fortes evidências para considerar que a exposição 

dietética influencia a saúde sobre um longo período de exposição por mecanismos 

epigenéticos [74].  

O uso de modelos animais no estudo da obesidade e doenças metabólicas associadas 

revelou mais de 200 genes envolvidos na regulação do metabolismo de lipídios e da 

adiposidade corporal, afetando desde a regulação da absorção de nutrientes até a 

diferenciação e a capacidade de estoque de gordura dos adipócitos [90]. 

Recentemente, foram identificados específicos miRNAs envolvidos em vários aspectos 

do metabolismo da glicose e de lipídios [75, 91] e, embora o papel de muitos genes 

codificadores de proteínas esteja bem estabelecido, pouco se sabe a respeito da 

influência regulatória dos miRNAs sobre proteínas ou transcritos relacionados a estes 

processos [92]. Devido ao crescente número de miRNAs adipogênicos e anti-

adipogênicos identificados, é plausível a concepção de que estes miRNAs também 

responderão a alterações dietéticas [50], entretanto, o conhecimento de como a dieta 

influencia a expressão de miRNA, principalmente no tecido adiposo, é limitado. 

Experimentos em células 3T3-L1 sugerem quem alterações na expressão de miRNAs 

podem ocorrer em resposta à disponibilidade de nutrientes [93, 94]. Por exemplo, foi 
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demonstrado que o miR-143 está up regulado no tecido adiposo mesentérico de 

camundongos alimentados com dieta high-fat por 8 semanas, e este aumento estava 

associado com peso corporal, concentração plasmática de leptina e níveis do mRNA 

de Ppar e aP2 (Fabp4) [95]. 

 

O que nos motivou a realizar este trabalho pode ser dividido em três aspectos: i) a 

importância da qualidade do ambiente nutricional durante estágios iniciais do 

desenvolvimento sobre a etiologia das doenças; ii) o aumento da incidência de 

sobrepeso/ obesidade infantil, com diversas implicações para a saúde anos depois da 

exposição aos agentes obesogênicos; bem como iii) o excessivo consumo de 

carboidratos simples associado à redução nos níveis de atividade física na infância.  

Desde 2008, o nosso grupo de pesquisa vem estudando o efeito de dietas ricas em 

carboidratos simples no metabolismo de lipídeos e carboidratos. Foi estabelecido um 

modelo para avaliar os efeitos de uma dieta rica em carboidratos simples (PTD), em 

associação com o treinamento de endurance, sobre a distribuição dos depósitos 

adiposos retroperitoneal (TAR), inguinal (TAI) e marrom (TAM) e sobre níveis 

plasmáticos de leptina, insulina e ácidos graxos não-esterificados (NEFAs), bem como 

a expressão relativa de Ucp1 no TAM, e leptina e seu receptor no TAR. Foram 

observadas alterações na adiposidade corporal induzida pela dieta, bem como o 

treinamento físico não impediu o desenvolvimento do tecido adiposo em animais 

alimentados com a PTD. Além do mais, a expressão gênica diferencial modulada pela 

dieta e/ou treino abriram perspectivas para a compreensão do modelo; dessa forma, 

continuando esta linha de investigação, a pergunta central do nosso trabalho é se o 

consumo excessivo de carboidratos simples após o desmame, numa dieta com 

equivalente calórico à padrão, provocaria alterações metabólicas similares a uma dieta 

high-fat. Para investigar a importância dos efeitos temporais desta dieta sobre o 

metabolismo do tecido adiposo retroperitoneal de animais jovens, foram utilizados 

abordagens moleculares e parâmetros glicometabólicos, os quais serão abordados 

nos capítulos subsequentes. 
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2 Objetivo 

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o efeito temporal de uma dieta rica em 

carboidratos simples (pós desmame) sobre o metabolismo do tecido adiposo de ratos 

jovens. Para tal, foram abordados os seguintes objetivos específicos: 

1- Analisar os efeitos transcricionais da dieta rica em carboidratos simples e do 

tempo após o desmame sobre a hipertrofia e hiperplasia de adipócitos do 

tecido adiposo retroperitoneal após quatro, oito ou doze semanas de dieta; 

2- Determinar os efeitos da associação entre dieta rica em carboidratos simples e 

treinamento de endurance após o desmame sobre os níveis de leptina e de seu 

receptor no tecido adiposo retroperitoneal após quatro e oito semanas de dieta/ 

treino; 

3- Avaliar os efeitos temporais da dieta rica em carboidratos simples sobre os 

níveis de expressão de miRNAs relacionados ao processo de adipogênese 

(miR-let-7b-5p, miR-27a-3p, miR-200c-3p) e a processos metabólicos (miR-

125a, miR-126a) após quatro, oito e doze semanas de dieta. 

 

As seções metodologia, resultados e discussão foram organizadas em capítulos, de 

acordo com os objetivos específicos, a saber: 

 Capítulo I – PCR Array - Efeito temporal da dieta rica em carboidratos simples 

 Capítulo II – Treinamento de endurance e expressão de leptina 

 Capítulo III – Expressão de miRNAs induzida pela dieta rica em carboidratos 

simples 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo I PCR Array - efeito temporal da dieta 

rica em carboidratos simples 
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Uma nutrição apropriada após o desmame é essencial para o crescimento e 

desenvolvimento das crianças, e os carboidratos simples são considerados fontes 

primárias de energia durante este período crítico. Contudo, o consumo demasiado 

destes nutrientes na alimentação pode resultar numa excessiva esterificação de 

ácidos graxos no tecido adiposo, e as implicações metabólicas decorrentes do 

aumento dos depósitos de gordura já foram previamente citadas. Dados anteriores do 

nosso grupo mostraram que alterações sutis na composição da dieta pós-desmame 

seriam capazes de favorecer o acúmulo de lipídios nos depósitos adiposos, sem, no 

entanto, alterar a ingestão calórica e o peso corporal dos animais, resultando no 

estabelecimento de alterações metabólicas precoces, como, por exemplo, 

hiperleptinemia e hipertrigliceridemia. Isso nos levou a questionar se a “escolha” entre 

diferenciar ou aumentar a capacidade de armazenamento de lipídios pelos adipócitos 

poderia ser decorrente de um efeito transcricional resultante da interação entre dieta e 

tempo de exposição à mesma. Os dados da literatura mostram os efeitos crônicos 

induzidos por dieta no metabolismo, mas não abordam as questões temporais 

relacionadas ao consumo de uma alimentação rica em carboidratos simples após o 

desmame e o início destas alterações na vida adulta. Dessa forma, a nossa proposta 

foi avaliar não somente o perfil de expressão gênica induzido pela dieta rica em 

carboidratos simples, mas se haveria uma correlação entre esta atividade 

transcricional e o período de oferecimento da dieta. Associado a isto, a maioria do 

conhecimento em relação aos mecanismos moleculares que controlam a diferenciação 

de adipócitos são provenientes e estudos in vitro, a partir de linhagens de pré-

adipócitos ou culturas celulares primárias. Embora estes estudos tenham contribuído 

imensamente para a compreensão dos mecanismos pelos quais fatores de transcrição 

adipogênicos regulam a diferenciação destas células, pouco é conhecido a respeito do 

comportamento da população celular do tecido adiposo in vivo ou sobre a dinâmica da 

expressão gênica envolvida na adipogênese após o consumo de uma dieta rica em 

carboidratos simples pós-desmame, em diferentes estágios do desenvolvimento. 

Portanto, foi proposto avaliar o efeito da dieta rica em carboidratos simples sobre a 

atividade transcricional de genes adipogênicos em três períodos de tempo (4, 8 e 12 

semanas), a fim de se fornecer as informações sobre as networks envolvidas na 

resposta do tecido adiposo retroperitoneal a este excesso de açúcar, conforme 

descrito no artigo publicado na revista Molecular Nutrition & Food Research, em 

Agosto de 2014 (doi: 10.1002/mnfr.201400241). As figuras suplementares deste artigo 

encontram-se no Anexo 7.4 (página 85). 
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O sedentarismo está relacionado ao desenvolvimento de diversas patologias, sendo 

um dos fatores de risco fortemente associado ao aumento na incidência da obesidade. 

De acordo com a OMS, a redução nos níveis de atividade física durante a infância, 

associada a uma dieta mal-equilibrada no mesmo período, tem contribuído para o 

excessivo ganho de peso observado entre crianças e adolescentes. Está bem 

documentado na literatura que a intensidade do exercício é capaz de modular a 

expressão gênica no tecido adiposo; entretanto, ainda permanece por ser estabelecida 

a relação entre estas duas variáveis com a hiperplasia e hipertrofia deste tecido, 

controlando a massa corporal. 

Recentemente, em nosso Laboratório, foi estabelecido um modelo para avaliação dos 

efeitos de uma dieta enriquecida com carboidratos simples (a base de leite 

condensado) sobre o tecido adiposo de ratos recém-desmamados e desafiado por 

duas variáveis: o treinamento físico em esteira rolante, a fim de se avaliar o 

comportamento da adiposidade corporal mediante um fator predisponente ao gasto 

energético, e o tempo, para investigar as alterações sobre o balanço energético num 

animal “púbere” (4 semanas) e num “adulto jovem” (8 semanas). Os principais 

resultados obtidos mostraram que o treinamento físico melhora a eficiência energética, 

aumentando a relação entre os mRNA de Ucp1/ Ucp3; entretanto, este efeito não é 

observado quando o estímulo simpático induzido pela dieta é mantido, sugerindo uma 

redução na eficiência energética que resulta em acúmulo de gordura corporal [96]. Foi 

observado, ainda, que o excesso de carboidratos da dieta foi convertido em 

triacilglicerol no tecido adiposo, resultando no aumento da célula de gordura e, 

consequentemente, nos níveis de leptina circulantes. 

A leptina é uma citocina produzida principalmente pelo tecido adiposo branco, que age 

diretamente no hipotálamo e regula a adiposidade corporal, reduzindo a ingestão 

calórica e aumentando o gasto energético. Entretanto, a presença de receptores em 

outros tecidos sugere a existência de ações periféricas do hormônio, as quais podem 

influenciar a obesidade e o desenvolvimento de desordens metabólicas. Os níveis 

circulantes de leptina são relacionados à massa adiposa e a alterações recentes no 

balanço energético, sendo o conteúdo de carboidratos da dieta responsável por alterar 

a expressão do mRNA da adipocina. O efeito do exercício físico sobre os níveis de 

leptina são conflitantes, tendo sido reportado alterações na forma longa do receptor 

(OB-Rb) em nível central que mimetizam os efeitos desencadeados pela leptina (como 

redução da ingestão calórica e aumento do gasto energético), bem como efeitos do 

treino sobre a oxidação dos substratos energéticos, alterando o fluxo de nutrientes o 
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qual reduz os níveis do hormônio. Apesar do entendimento de que a composição da 

dieta e o treinamento físico podem influenciar os níveis da adipocina, a literatura não 

relata a ação combinada sobre estas duas variáveis no metabolismo da leptina no 

tecido adiposo branco. Além do mais, poucas pesquisas procuraram verificar a 

extensão com que a atividade física pode minimizar os efeitos, em longo prazo, de 

dietas ricas e carboidratos simples sobre o aumento da adiposidade e lipogênese de 

novo, bem como os mecanismos envolvidos neste processo. Portanto, foi proposto 

avaliar o efeito do exercício de endurance (durante 4 e 8 semanas) em ratos recém-

desmamados alimentados com a dieta rica em carboidratos simples sobre os níveis de 

leptina e suas ações periféricas no tecido adiposo retroperitoneal, conforme descrito 

no artigo publicado na revista Lipids, em Outubro de 2013 (doi: 10.1007/s11745-013-

3854-7). 
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Os efeitos epigenéticos dos micronutrientes e de outros fatores dietéticos têm sido 

extensivamente estudados. Entretanto, existe a necessidade de pesquisas voltadas 

para os efeitos das fontes de energia sobre a manutenção da saúde, para uma maior 

compreensão da sincronização dos eventos epigenéticos induzidos pela dieta. 

Levando em consideração que os miRNAs estão envolvidos na regulação de diversos 

processos celulares, como secreção de insulina, metabolismo de colesterol e processo 

imune [97], bem como na adipogênese [41], foi proposto avaliar se a dieta rica em 

carboidratos simples era capaz de modular a expressão destas moléculas. O que nos 

motivou a investigar esta hipótese foi o fato de se considerar que a dieta é um fator 

ambiental fundamental para a expansão do tecido adiposo, bem como para a 

deposição preferencial da gordura, visceral ou subcutânea.  

Resultados anteriores do nosso grupo mostraram um efeito temporal da dieta rica em 

carboidratos simples sobre a atividade transcricional do tecido adiposo retroperitoneal 

(TAR) em animais jovens, resultando em hiperplasia do TAR após 12 semanas de 

dieta (Capítulo I) [101]. Devido ao fato da dieta ser um fator epigenético de grande 

relevância, nos questionamos se o mecanismo envolvido na “escolha” entre diferenciar 

ou aumentar a capacidade de armazenamento de lipídios poderia ser um efeito 

epigenético mediado por microRNAs. Está bem documentada a existência de miRNAs 

como reguladores de processos metabólicos, incluindo a adipogênese. Dessa forma, a 

escolha dos miRNAs para estudo foi baseada na predição dos alvos dos mesmos e 

nos dados da literatura, os quais mostraram genes presentes no PCR array (Capítulo 

I) [101] regulados por miRNAs. Selecionamos 3 miRNAs anti-adipogênicos (rno-miR-

let-7, rno-miR-27a-3p e rno-miR-200c-3p) e três miRNAs associados às condições 

metabólicas mais preocupantes resultantes da obesidade (rno-miR-125a-5p, rno-miR-

125a-3p e rno-miR-126a-3p). Embora os nossos resultados estejam em fase de 

finalização, este é o primeiro estudo que considera a expressão de miRNAs 

desencadeada pela interação entre dieta pós-desmame e tempo, o que pode ser 

crucial para compreender o impacto que a composição da dieta possui sobre a 

decisão da célula adiposa de aumentar o volume ou o número, uma vez que a 

diferente expressão destes pequenos RNAs pode ser uma consequência da 

alimentação consumida. 
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1. Introdução 

MicroRNas (miRNAs) são um grupo de pequenos RNAs de fita simples noncoding 

(~22 nucleotídeos) altamente conservados, os quais exercem um papel crucial na 

regulação pós-transcricional da expressão gênica, mediante a clivagem ou a 

repressão da tradução dos seus mRNA alvos [75, 99]. Estudos funcionais mostraram 

que os miRNAs participam de quase todos os processos celulares investigados, e as 

alterações em seu padrão de expressão podem ser a base de diversas doenças [99]. 

As ações dos miRNAs afetam inúmeros processos biológicos, incluindo a 

diferenciação de adipócitos, o metabolismo de glicose e lipídios, e a produção e 

secreção de insulina, contribuindo, dessa forma, com a regulação de ~30% do 

genoma humano [86-88]. Estas moléculas têm sido associadas à patogênese da 

obesidade, diabetes e resistência à insulina (RI), sendo o seu perfil de expressão em 

diferentes depósitos de gordura correlacionado às desordem metabólicas [99]. 

Recentemente, foram descritos mais de 20 miRNAs envolvidos no controle da 

adipogênese, dentre os quais 8 exercem um papel anti-adipogênico (como, por 

exemplo, let-7 e miR-27a/b) e 10 foram considerados adipogênicos, favorecendo o 

processo de diferenciação [99, 100]. MiRNAs relacionados à cascata de sinalização da 

insulina têm sido descritos como os principais moduladores do desenvolvimento da RI, 

sendo plausível a concepção de que a sensibilidade à insulina pode ser influenciada 

por miRNAs cujos alvos estão relacionados aos principais componentes da via de 

sinalização do hormônio, como o receptor de insulina (IR), o substrato do receptor de 

insulina (IRS) e o PI3K [99].  

Devido ao crescente número de miRNAs adipogênicos e anti-adipogênicos 

identificados, é aceitável que estes miRNAs também responderão a alterações 

dietéticas [50]; entretanto, o conhecimento de como a dieta influencia a expressão de 

miRNA, principalmente no tecido adiposo, é pouco conclusivo. Experimentos em 

células 3T3-L1 sugerem que alterações na expressão de miRNAs podem ocorrer em 

resposta à disponibilidade de nutrientes [93, 94]. Por exemplo, foi demonstrado que o 

miR-143 está up regulado no tecido adiposo mesentérico de camundongos 

alimentados com dieta high-fat por 8 semanas, e este aumento estava associado com 

peso corporal, concentração plasmática de leptina e níveis do mRNA de Ppar e aP2 

(Fabp4) [95]. Além do mais, o padrão de expressão de miRNA nos depósitos adiposos 

foram correlacionados ao fenótipo do adipócito, obesidade e status metabólico e, 

embora a maioria dos alvos não tenha sido identificada, a existência de determinados 
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miRNAs (como o miR-17-5p e miR-132, por exemplo) no tecido adiposo visceral e no 

sangue de indivíduos obesos sugere a existência de alguns miRNAs como 

biomarcadores da obesidade [99]. 

Considerando a escassez de estudos voltados para o efeito do excessivo consumo de 

carboidratos simples durante a infância sobre a gênese da obesidade, bem como o 

fato da dieta ser um fator epigenético de grande relevância, nos propusemos avaliar o 

papel da dieta na modulação da expressão de miRNAs. Associado a isto, dados 

anteriores do nosso grupo mostraram um efeito temporal da dieta rica em carboidratos 

simples sobre a atividade transcricional do tecido adiposo retroperitoneal (TAR) em 

animais jovens, resultando em hiperplasia do TAR após 12 semanas de dieta [101]. 

Isso nos motivou a investigar se estes eventos observados poderiam ser decorrentes 

de um efeito epigenético mediado pelos miRNAs. Foram selecionados 3 miRNAs anti-

adipogênicos (rno-miR-let-7, rno-miR-27a-3p e rno-miR-200c-3p) e três miRNAs 

associados às condições metabólicas (rno-miR-125a-5p, rno-miR-125a-3p e rno-miR-

126-3p). A escolha dos miRNAs para estudo foi baseada na predição dos alvos dos 

mesmos e nos dados da literatura, os quais mostraram genes presentes no PCR array 

previamente estudado [101] regulados por miRNAs. 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Animais e dieta 

Foram utilizados ratos Wistar recém-desmamados (21 dias, 60-65 gramas) 

provenientes do Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro 

Preto. Todos os procedimentos experimentais apresentados foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), sob o protocolo n° 2011/ 56. 

Os animais foram distribuídos nos grupos dieta controle, STD (n= 42) e dieta rica em 

carboidratos simples (palatável), PTD (n=42), os quais foram alimentados, após o 

desmame, com uma ração comercial padrão (Nuvilab) e uma dieta rica em 

carboidratos simples a base de leite condensado, constituída por 33% de ração 

Nuvilab, 33% de leite condensado Moça Nestlé, 7% de açúcar cristal e o 

remanescente em água, conforme previamente publicado [96, 98, 101]. 
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2.2. Análise da expressão de miRNAs 

2.2.1. Extração do miRNA  

Para extração do miRNA, foi realizada a extração do RNA total do tecido adiposo 

retroperitoneal (TAR) dos animais que receberam a PTD por 4, 8 e 12 semanas 

utilizando o kit miRNeasy (Qiagen, São Paulo, Brasil), seguindo o protocolo do 

fabricante. 

Resumidamente, cerca de 150 mg de tecido foram homogeneizados em 1 mL QIAzol 

Lysis Reagent (Qiagen, São Paulo, Brasil) com auxílio de um homogeneizador tipo 

politron, ficando incubados por 16 horas a 4°C. Posteriormente, foram adicionados 0,4 

mL de clorofórmio (Sigma - St. Louis, MO, USA) para cada amostra e a mistura foi 

homogeneizada vigorosamente com auxílio de um vórtex. Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas (12.000 x g, 12 minutos, 4ºC) e à fase aquosa foram adicionados 

0,4 mL de clorofórmio, vortexado e centrifugado (12.000 x g, 12 minutos, 4ºC) e 1,5 

vezes o volume equivalente de etanol 100%, seguido por inversão suave do tubo (três 

vezes) para homogeneizar e precipitar o RNA total. A seguir o RNA total foi purificado 

conforme instrução do boletim técnico do fabricante. A padronização da metodologia 

foi avaliada em gel de agarose/ formaldeído 2% e a pureza e quantificação dos RNAs 

foram determinadas utilizando o aparelho NanoVue® (GE) nos comprimentos de onda 

260/ 280 e 260/ 230 nm. 

2.2.2. Obtenção dos cDNAs  

A primeira fita do cDNA foi sintetizada utilizando 10 ng de RNA total extraído e o kit 

Taqman MicroRNA RT (Applied Biosystems, São Paulo, Brasil), seguindo as 

recomendações dadas pelo fabricante. Brevemente, para cada 15 μL de reação, foram 

utilizados 7 μL de RT Master Mix, 3 μL primer e 5 μL de RNA (10 ng). Para o RT 

Master Mix, foram utilizados 1,50 μL 10x RT Buffer, 1 μL de transcriptase reversa 

(Multiscribe RT enzyme), 0,19 μL de inibidor de RNAse e 4,16 μL de água livre de 

RNAse (volume final de 15 μL). A mistura foi incubada a 16°C por 30 minutos, a 42°C 

por 30 minutos seguidos de 5 minutos a 85°C, com auxílio de um termociclador 

(Biocycler, version 3.2). As amostras ficaram estocadas a -70°C até o momento do 

uso. Para cada conjunto de primer/ sonda foi sintetizada uma fita complementar 

individual. 
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2.2.3. Oligonucleotídeos iniciadores e sondas Taqman® 

Os oligonucleotídeos iniciadores, bem como as sondas específicas para os miRNAS 

em estudo foram baseados nas sequências de miRNA depositadas no banco de dados 

(miRBase) e customizados pela InvitrogenTM (Life Technologies, São Paulo, Brasil) 

(Tabela 1). 

Tabela 1: miRBase ID, sequências dos oligonucleotídeos iniciadores e número de 

catálogo referente ao miRNAS avaliados. 

miRBase ID Sequências do miRNA maduro Núm. de catálogo 

rno-let-7b-5p UGAGGUAGUAGGUUGUGUGGUU Cat. # 4427975 

rno-miR-27a-3p UUCACAGUGGCUAAGUUCCGC Cat. # 4427975 

rno-miR-126-3p UCGUACCGUGAGUAAUAAUGCG Cat. # 4427975 

rno-miR-125a-5p UCCCUGAGACCCUUUAACCUGUGA Cat. # 4427975 

rno-miR-125a-3p ACAGGUGAGGUUCUUGGGAGCC Cat. # 4427975 

rno-miR-200c-3p UAAUACUGCCGGGUAAUGAUG Cat. # 4427975 

snoRNA U64702 AGTTGAGGTCACACGCTGGTCGATGAACTCCTAA

GTGTAGGTAGTGTGCTAAACGAGCGGCAAG 
Cat. # 4427975 

 

2.2.3.1. Análise de expressão de miRNAs por qRT-PCR 

Para análise da expressão de miRNA foi utilizada a técnica de PCR em tempo real e o 

sistema Taqman® Gene Expresion Assay (Invitrogen™, São Paulo, Brasil), que 

consiste em um par de primers com as respectivas sondas Taqman®, identificadas 

com o marcador fluorescente FAM™ na extremidade 5’ e o quencher não fluorescente 

(NFQ) na extremidade 3’. As reações foram realizadas pelo kit Taqman® Universal 

Master Mix II (Applied Biosystems, São Paulo, Brasil) em placas de 96 poços 

(MicroAmp® Optical 96 Well Reaction Plate) e seladas com adesivo óptico (MicroAmp® 

Optical Adhesive Film) ao final do procedimento.  

Foi pipetado 1 μL do Taqman small RNA assay 20x (iniciador + sonda) em triplicata, 

2 μL do cDNA específico para o conjunto de primer/ sonda, 1 μL de água livre de 

RNAse e 5 μL de Taqman Universal Master Mix, totalizando um volume de reação, 

em cada poço, de 10 μL. Os ensaios foram realizados em triplicata biológica com o 
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controle endógeno presente em todas as placas (snoRNA U6). Os valores de baseline 

foram ajustados para 3-15 ciclos e o threshold foi fixado em 0,6. As análises foram 

feitas pelo método do Cq comparativo (2-ΔCq), utilizando o software DataAssist v3.01 

(Applied Biosystems, São Paulo, Brasil). Os níveis do gene alvo foram normalizados 

pelos níveis do gene de referência (snoRNA U64702). Os resultados foram alcançados 

por uma fórmula aritmética que considerou a quantidade do alvo, normalizado (2-∆Cq). 

A reação de qRT-PCR foi conduzida conforme seguinte programação: 95º C por 10 

minutos (ativação da polimerase), 40 ciclos de 95º C por 15 segundos (desnaturação) 

e 60º C por 1 minuto (anelamento do primer e extensão). 

2.3. Predição in silico dos mRNA alvos  

A predição computacional dos genes alvos dos miRNAs selecionados foi realizada a 

partir de resultados obtidos do banco de dados http://www.microrna.org, o qual utilizou 

o software miRANDA (parâmetros “padrão”) para análises da complementariedade 

entre as regiões seed dos miRNAs e as regiões 3’ UTRs (untranslation regions) dos 

mRNA. Após a predição in silico, foi realizada uma busca, dentre os genes 

apresentados no PCR array (dados publicados previamente), dos prováveis alvos dos 

miRNAs. Em seguida, foi realizada a correlação do padrão de expressão dos miRNAs 

com os genes alvo presentes no array, usando o software R (correlação de Pearson) 

entre todos os grupos analisados (dados não mostrados). Foi estabelecido como ponto 

de corte valores menor que -0,75 (valor arbritário) para avaliar a forte correlação 

negativa entre os resultados de expressão do miRNA e alvo. 

2.4. Análise estatística 

A normalidade dos dados foi testada pelo teste Shapiro-Wilk e a comparação dos 

resultados foi realizada utilizando a análise da variância (ANOVA) TWO-WAY (teste de 

Bonferroni). Foi considerado estatisticamente significante p< 0,05 e os dados foram 

apresentados como média ± desvio padrão (MÉDIA ± SD). A análise estatística foi 

realizada pelo software GraphPad Prism 5. 

3. Resultados 

Até o momento foram realizadas as análises de expressão dos microRNAs no TAR 

(Figura 3.1) e a predição in silico dos alvos dos mesmos. Após a predição 

computacional pelo software miRANDA, foi realizada uma busca dos prováveis mRNA 

alvos dentro dos genes apresentados no PCR array previamente publicado (Figura 

http://www.microrna.org/
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3.2) (Capítulo I) [101]. Para avaliar a existência de uma correlação negativa entre os 

níveis de expressão do miRNA e alvo, foi realizada a correlação de Pearson (dados 

não mostrados). Entretanto, esta correlação não foi realizada dentro de cada grupo 

experimental, mas sim entre todos os grupos, uma vez que o número de análises, por 

grupo, era insuficiente para inferir este resultado (Figura 3.3). Portanto, após a 

predição e identificação dos prováveis alvos do nosso array, será necessário investigar 

os níveis dos transcritos possivelmente modulados pelos miRNAs em estudo, bem 

como a análises de seus níveis protéicos. Dessa forma, os resultados da correlação 

aqui apresentados representam uma ideia global da modulação da expressão gênica 

por miRNAs dentro do nosso sistema, considerando tempo e dieta como fatores 

epigenéticos chaves no controle do equilíbrio corporal. Devido ao fato de nossos 

resultados apresentarem um mesmo alvo para diferentes miRNAs (Figura 3.2), futuras 

análises de bioinformática são necessárias, a fim de se estabelecer uma rede de 

interação entre os genes modulados por seus miRNAs em conjunto, para elucidar os 

prováveis mecanismos envolvidos neste processo. 

Foi observado que os níveis do rno-miR-let-7b-5p foram influenciados pelo período de 

oferecimento da PTD (p<0,001) (Figura 3.1); de acordo com a predição in silico, este 

miRNA apresentou 514 alvos, sendo 3 presentes no PCR array (Figura 3.2) e uma 

forte correlação com os níveis do transcrito Cdkn1b (Figura 3.3). O inibidor 

dependente de ciclina (CDKN1B) é essencial para estágio iniciais da diferenciação de 

adipócitos, sendo a elevação dos seus níveis associados ao growth arrest durante a 

adipogênese [102]. A correlação inversa existente entre miRNA e alvo sugere um 

efeito do tempo sobre a diferenciação, o qual é inibido pela PTD (Figura 3.3). 

Para o rno-miR-27a-3p, a dieta (p<0,05), o tempo (p<0,05) e a interação entre as duas 

variáveis (p<0,05) reduziram os seus níveis de expressão (Figura 3.1), e o mesmo 

apresentou 833 prováveis alvos, com 6 presentes no array (Figura 3.2); a presença de 

uma forte correlação foi observada com o mRNA do alvo predito Insr (Figura 3.3). O 

receptor de insulina é essencial para a ocorrência da adipogênese, sendo a sua 

inativação parcial responsável por prejudicar este mecanismo [103]. Mais uma vez, foi 

observado o efeito temporal sobre a expressão deste miRNA e seu provável alvo, 

sendo reduzido pela PTD (Figura 3.3). É interessante destacar que o Pparg, é um alvo 

validado para este microRNA [104]. A redução nos níveis de expressão do rno-miR-

27a-3p e o aumento observado no mRNA do Pparg, bem como a ocorrência de 

hiperplasia no nosso modelo, sugerem que a composição da dieta é fundamental para 

modular a expressão deste miRNA e contribuir para a ocorrência da diferenciação. 
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Foi observado que os níveis do rno-miR-200c-3p foram aumentados pela dieta 

(p<0,001), pelo tempo (p<0,001) e pela interação entre as duas variáveis (p<0,001) 

(Figura 3.1); foram preditos 828 alvos para este miRNA, dos quais 5 estavam 

presentes no array (Figura 3.2). Entretanto, não foi observada forte correlação entre a 

expressão do miRNA e dos alvos (dados não mostrados). 

Em relação ao miR-125a, ainda não está estabelecido qual é o ativo, 5p ou 3p. Por 

isso, nós avaliamos os dois microRNAs para identificar prováveis alterações no nosso 

modelo. Para se ter uma ideia, elevações nos níveis do miR-125a foram observadas 

no tecido adiposo branco de ratos diabéticos [91], mas Diawara e cols. [105] 

demonstraram que o miR-125a é down regulado no tecido adiposo subcutâneo e 

visceral de pacientes obesos, independentemente da diabetes, quando comparados a 

indivíduos magros. Devido à inexistência de alvos validados, análises de 

bioinformática inferiram genes alvos relacionados ao metabolismo de glicose, como a 

Ptgs2 (prostaglandin endoperoxide synthase 2). No nosso modelo, os níveis do rno-

miR-125a-5p foram diminuídos pela dieta (p<0,05), pelo tempo (p<0,001) e pela 

interação entre as duas variáveis (p<0,05) (Figura 3.1), sendo identificados 475 alvos, 

com 4 presentes no array (Figura 3.2) e uma forte correlação com os níveis dos 

transcritos Mapk14 e Taz (Figura 3.3). O rno-miR-125a-3p foi influenciado pelo período 

(p<0,05) (Figura 3.1); apresentou 751 alvos, com 7 presentes no array (Figura 3.2) e 

uma correlação negativa com Fos (Figura 3.3).  

Os níveis do rno-miR-126-5p foram diminuídos pela dieta (p<0,05), pelo tempo 

(p<0,001) e pela interação entre as duas variáveis (p<0,05) (Figura 3.1); foram 

identificados 33 alvos, sem nenhum presente no array. Foi descrito o papel do miR-

126 em células cancerosas, reprimindo a expressão do IRS1 nas mesmas [106]; 

entretanto, o seu papel no tecido adiposo precisa ser investigado [99].    
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Figura 3.1: Expressão relativa dos miRNA rno-miR-let-7, rno-miR-27a-3p, rno-

miR-200c-3p, rno-miR-125a-5p, rno-miR-126a-3p de ratos submetidos à PTD por 

4, 8 e 12 semanas. A expressão do miRNA foi avaliada nos grupo STD e PTD pelo 

método do 2-ΔCq, utilizando o ensaio Taqman®. snoRNA U6 foi utilizado como gene de 

referência. O efeito da dieta foi avaliado pela análise de variância (ANOVA) TWO-WAY 

(Teste de Bonferroni) e p< 0,05 foi considerado significativo. *diferença em relação ao 

grupo STD; aem relação a 4 semanas; bem relação a 8 semanas. 

STD – dieta padrão controle; PTD – dieta rica em carboidratos simples. 

 

A Figura 3.2 representa os prováveis alvos dos miRNAs selecionados, presentes no 

PCR array, preditos pelo miRANDA.  

 

Figura 3.2: Predição in silico dos mRNA alvos dos miRNAs em estudo dentro do 

PCR array avaliado. As circunferências preenchidas com cor representam os 

mesmos alvos para diferentes miRNAs. 

 

Conforme descrito em Materiais e Métodos, correlações menores que -0,75 (valor 

arbritário) foram analisadas graficamente (Figura 3.3). Entretanto, o significado 

biológico destes resultados precisa ser validado, uma vez que os dados de expressão 
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do array foram realizados em pool e os níveis proteicos destas proteínas precisam ser 

mensurados. 
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Figura 3.3: Correlação de Pearson entre padrão de expressão de miRNAs e seus 

respectivos alvos. Os resultados de expressão utilizados nessas análises foram 

provenientes das análises do PCR array (pool de cDNA para cada grupo), como 

descrito no Capítulo I, e da expressão dos miRNAs (triplicata biológica). Foi 

considerado uma forte correlação para valores <-0,75. 

 

Os resultados obtidos até o momento, sugerem um efeito temporal sobre a expressão 

dos miRNAs, com a PTD reduzindo os efeitos induzidos por esta variável. Contudo, 

futuras análises são necessárias, tais como a validação individual dos alvos utilizando 

metodologias de qRT-PCR e western blot, para a maior compreensão dos eventos 

moleculares que controlam o equilíbrio do tecido adiposo diante de fatores ambientais, 

bem como a avaliação da resposta global da rede de interação dos genes modulados 

por miRNAs no modelo.  
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O aumento na prevalência da obesidade e suas doenças associadas nos últimos anos 

tem despertado na população ocidental uma consciência “nutricional” para a 

contenção do avanço desta epidemia. Entretanto, más práticas alimentares e 

comportamentais, associadas a uma divulgação equivocada por parte dos meios de 

comunicação do que é certo ou errado fazer para se ter uma condição de vida mais 

saudável, tem resultado na substituição de alimentos ricos em gordura pelo consumo 

de carboidratos simples, os quais têm contribuído para o aumento global da obesidade 

e do diabetes tipo 2, até mesmo em crianças e adolescentes [11]. 

Para se ter uma ideia da dimensão do problema, o percentual de calorias derivados de 

carboidratos simples aumentou nos últimos 30 anos, com diversos estudos 

demonstrando que o consumo excedente destes nutrientes controla a de novo 

lipogênese [14]. Vale ressaltar que o excessivo consumo de calorias, 

independentemente da composição da dieta, resultará em deposição de gordura, e, 

consequentemente, hiperinsulinemia e resistência à insulina. Entretanto, a composição 

nutricional das refeições resulta numa expressão gênica diferencial no tecido adiposo. 

Embora as high sugar diets muitas vezes possuem reduzido teor de gordura, os 

efeitos metabólicos resultantes da sua ingestão são semelhantes aos observados nos 

modelos de obesidade genéticos ou induzidos por dieta high-fat [14].  

A maior contribuição deste trabalho diz respeito ao efeito temporal induzido por uma 

dieta rica em carboidratos simples sobre a atividade transcricional do TAR. O que se 

tem observado na literatura é um extensivo estudo sobre os efeitos das dietas ricas 

em gordura sobre o recrutamento dos adipócitos, ativando e reprimindo o PPARg e a 

via Wnt, respectivamente. Entretanto, os modelos utilizados não incluem animais 

recém-desmamados, sendo os efeitos observados sobre a diferenciação de adipócitos 

in vivo reduzidos com o envelhecimento, uma vez que a capacidade de induzir a 

adipogênese por estes mecanismos está diminuída com a idade. O que se observa, 

também, é uma estabilização do número total de células de gordura em adultos, 

independentemente de variações no peso corporal [63]. Por outro lado, está descrito 

que o excesso de energia durante os estágios iniciais do desenvolvimento, e até 

mesmo em adultos jovens, está associado a alterações morfológicas no tamanho e no 

número de adipócitos.  

A diferenciação de adipócitos tem sido considerada um fator chave para a manutenção 

do balanço metabólico. O aumento da célula de gordura devido a uma piora na 

capacidade de recrutar novas células pode ser a base mecanística da associação 
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entre obesidade e resistência à insulina, uma vez que os adipócitos viscerais na 

síndrome metabólica são caracterizados histologicamente por um aumento no 

tamanho [57, 107]. Além disso, estes adipócitos liberam mais ácidos graxos livres e 

citocinas pró-inflamatórias, enquanto a resistência à insulina e o diabetes tipo 2 podem 

prejudicar a adipogênese [58], resultando num ciclo com piora do prognóstico da 

doença. 

Davis e col. [63] observaram que a exposição à dieta high fat durante uma idade 

precoce modifica a morfologia do tecido adiposo e protege contra as doenças 

associadas à obesidade. A utilização da PTD após o desmame resultando em 

hiperplasia após 12 semanas de dieta sugere que o estímulo obesogênico em idade 

precoce representa um importante fator para mudanças induzidas pela dieta no TAR, 

sugerindo a redução dos efeitos adversos induzidos pela PTD nessa idade. Embora o 

mecanismo específico não tenha sido completamente elucidado, nós demonstramos 

que a ingestão em longo prazo da PTD, iniciada após o desmame, induz mudanças 

histológicas no TAR, resultando em alterações no padrão de expressão de genes 

relacionados à diferenciação celular e ao metabolismo dos adipócitos. Nosso trabalho 

sugere, ainda, que o consumo de altos níveis de carboidratos simples numa dieta com 

adequado conteúdo energético possui um potencial efeito no desenvolvimento do 

tecido adiposo e nas consequências tardias relacionadas à saúde do indivíduo, 

reforçando a ideia de que, apesar de termos uma composição calórica equivalente à 

dieta padrão, o desequilíbrio no consumo de carboidratos simples provoca efeitos 

adversos na saúde comparáveis a uma dieta high fat. Além do mais, identificamos 

quais seriam os possíveis genes alvo para a obesidade de início precoce, induzidos 

pela dieta ou pelo tempo de oferecimento da mesma (Capítulo I) [101]. 

Considerando o sedentarismo como um fator predisponente à obesidade, bem como a 

tentativa por parte da população em reduzir o peso corporal aumentando o gasto 

energético, nos propusemos a avaliar o impacto entre a associação de uma 

alimentação desequilibrada (rica em carboidratos simples) e do treinamento físico 

sobre o desenvolvimento do TAR: o aumento do depósito induzido pela PTD seria 

impedido Nossos resultados nos mostraram que não. Não adianta treinar feito um 

atleta se a alimentação não for equilibrada. Propusemos um possível mecanismo para 

a redução dos estoques de gordura induzidos pelo treinamento físico, via efeito 

autócrino da leptina, através de seus receptores OB-Rb no TAR (Capítulo II). O que 

corroborou a nossa hipótese foi o fato de a associação entre PTD e treinamento de 
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endurance reduzir os níveis de expressão do receptor de leptina e catecolaminas, 

implicando num aumento da adiposidade e hiperleptinemia [98]. 

A patogênese da obesidade envolve uma interação complexa entre vários tipos de 

fatores. Em nível molecular, tais interdependências podem ser conceituadas como 

redes reguladoras transcricionais, as quais interagem com diferentes tipos de 

proteínas. A transcrição gênica é controlada em vários níveis diferentes, dos quais 

alguns foram elucidados apenas nos últimos anos, sendo os miRNAs fatores 

importantes que regulam a expressão gênica [84]. Alterações nos níveis de expressão 

de miRNAs estão relacionadas com a função celular em diversos estados 

fisiopatológicos, incluindo a obesidade, bem como a disponibilidade de nutrientes 

possui um papel crucial na modução da expressão destas moléculas [95]. Devido ao 

crescente número de miRNAs envolvidos na adipogênese e no desenvolvimento da 

obesidade, diabetes e resistência à insulina, diversos estudos têm sido elaborados a 

fim de se investigar o perfil de expressão dos miRNAs no tecido adiposo, bem como o 

seu papel no metabolismo de glicose e lipídios. Contudo, pouco se é conhecido a 

respeito dos efeitos dessas moléculas em diferentes condições ambientais, como, por 

exemplo, as redes de interação disparadas quando o excesso de carboidratos simples 

da dieta é convertido em triacilglicerol no tecido adiposo, consistindo um desafio para 

os próximos anos identificar os miRNAs provenientes dos adipócitos para se 

estabelecer os genes alvo e os mecanismos moleculares envolvidos neste processo 

epigenético. Sendo assim, a grande perspectiva de continuidade do nosso trabalho diz 

respeito à investigação dos miRNAs como mediadores adaptativos do metabolismo, 

não atribuindo apenas aos hormônios este papel no controle das respostas 

metabólicas mediante alterações nutricionais.  
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Os principais resultados obtidos foram: 

 A PTD após o desmame aumenta os índices de gordura corporal, sem 

aumentar o peso, após 4 semanas de consumo, bem como altera os níveis de 

VLDLc e TAG séricos; 

 Apesar dos níveis de glicose permanecerem inalterados, após 8 semanas de 

PTD observa-se intolerância à glicose e alteração do índice HOMA, associado 

ao aumento dos adipócitos, bem como dos níveis de leptina. Entretanto, 12 

semanas de PTD iniciadas após o desmame provoca hiperplasia do TAR, o 

que pode ser um fator importante para o restabelecimento dos parâmetros 

glicometabólicos neste período; 

 Embora o mecanismo específico não tenha sido completamente elucidado, 

nós demonstramos que a ingestão de PTD pós-desmame induz hipertrofia 

e hiperplasia dos adipócitos após 12 semanas de ingestão, induzindo 

mudanças no padrão de expressão de genes que atuam em redes de 

interação relacionadas à diferenciação celular e no metabolismo dos 

adipócitos, ou seja, up regulando sinais pró-adipogênicos (PPAR) e down 

regulando sinais anti-adipogênicos (componentes da sinalização Wnt); 

 O treinamento de endurance não reduz os efeitos sobre a adiposidade corporal 

induzida pela PTD após 8 semanas de consumo; 

 A PTD modula a expressão de miRNAs anti-adipogênicos e associados às 

condições metabólicos, revertendo o efeito temporal observado na expressão 

dos mesmos. Contudo, futuros experimentos são necessários para se 

identificar o mecanismo molecular envolvido. 

 

 

Dessa forma, os efeitos temporais induzidos por dieta rica em carboidratos simples 

(PTD) após o desmame, sobre parâmetros metabólicos e moleculares em adultos 

jovens foi estabelecido. Além disso, se o objetivo é analisar os efeitos transcricionais 

de uma dieta no tecido adiposo, não se pode desconsiderar o fator tempo nem a 

contribuição metabólica que os outros tecidos possuem no sistema.  
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1. Publicação do artigo intitulado “Endurance training blocks UCP1 up regulation in 

brown adipose tissue while increasing UCP3 in the muscle tissue of rats fed with 

a high-sugar diet”. Nutrition Research (DOI 10.1016/j.nutres.2012.06.020). 

2. Artigo em finalização intitulado “miRNA expression in retroperitoneal adipose tissue 

induced by a high-sugar diet” (Experimentos em andamento). 

3. Artigo em preparação intitulado “Swimming improves glucometabolic 

impairment induced by high-sugar diets in young rats”. (Experimentos em fase de 

finalização). Neste trabalho, ratos recém-desmamados foram alimentados com dieta 

controle (STD) ou rica em carboidratos simples (PTD) e submetidos a uma atividade 

física regular (natação, sem carga) durante 4 ou 8 semanas. Foram avaliados o grau 

de adiposidade, parâmetros glicometabólicos e o percentual de mitocôndrias total e 

alteradas no músculo gastrocnêmico, a fim de se avaliar o papel da dinâmica 

mitocondrial (fusão e fissão) na resistência à insulina. Resultados preliminares 

mostraram que o consumo da PTD provoca um aumento da gordura corporal dos 

animais, com intolerância à glicose e resistência à insulina, bem como um aumento no 

número de mitocôndrias alteradas no músculo gastrocnêmico. Entretanto, a 

associação entre PTD e atividade física regular promove uma melhora nos parâmetros 

glicometabólicos e nos níveis de mitocôndrias alteradas, sugerindo um efeito protetor 

da natação nos animais obesos. Futuros experimentos são necessários para maiores 

investigações no mecanismo envolvido. 

4. Doutorado sanduíche no Department of Obstetrics & Gynaechology, Addenbrooke’s 

Hospital, University of Cambridge, sob a supervisão do Dr. Miguel Constancia (BEX 

11102/ 13-6). Recebeu treinamento em bioinformática e análises epignéticas, mais 

precisamente em metilação de DNA (COBRA) e microRNAs. Envolvida com o projeto 

de validação dos prováveis alvos do miR-483 em transgênicos Tet-off system. 

O IGF2 (human insulin-like growth fator 2), um gene de imprinting materno, é transcrito 

a partir de 5 promotores, cuja atividade é tecido-específica e é regulada pelo estágio 

de desenvolvimento. No feto, o mRNA do IGF2 é transcrito primariamente a partir dos 

promotores paternos P2, P3 e P4, os quais são silenciados na maioria dos tecidos 

após o nascimento [108]. O miR-483 está localizado dentro do íntron 2 do locus do 

IGF2 e foi descrito a presença de uma coregulação entre o miR-483 e o mRNA do 

IGF2 [109]. Inicialmente, o grupo do Dr. Constância desenvolveu um mutante que 

expressava 5 cópias (5c) do miR-483; os camundongos não sobreviviam após o 
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nascimento e foi realizado o sequenciamento high throughput das proteínas (TMT 

analysis) presentes no modelo. Os resultados demonstraram 70 proteínas down 

reguladas em relação ao wild type (wt). O trabalho do sanduíche iniciou com análises 

de bioinformática para identificar prováveis alvos do miR-483 nos resultados proteicos 

oriundos das análises de TMT; foi investigado, inicialmente, se estas proteínas 

possuíam região seed para o microRNA em estudo, tanto na 3’ UTR quanto na 5’ 

UTR. Após a busca, foi realizada uma comparação entre os alvos preditos in silico 

para o miR-483 em 6 diferentes bancos de dados. Ao final, foi gerada uma lista com os 

prováveis alvos deste miRNA (inclusive o IGF2, seu gene hospedeiro). Ensaios de 

luciferase estão em andamento para validar os prováveis alvos. 

Paralelamente, foram investigados a presença de microRNAs embebidos nas 

sequências de imprinted genes, bem como se os genes hospedeiros apresentavam 

complementariedade nas regiões seed.  

Devido ao fato dos mutantes 5c não sobreviverem após o nascimento, foi 

desenvolvido pelo grupo um novo mutante, utilizando o sistema Tet-off para expressar 

apenas 1 cópia do miR-483. Este sistema está sobre o controle do promotor Rosa26, 

ubíquoto, e possui um cassete inserido que inibe a expressão do miR-483; deveria ser 

feita uma recombinação Cre-mediada para o sistema ser responsivo a Dox (ou seja, 

expressar o miRNA na ausência do antibiótico e ter a expressão inibida na presença 

de Dox). Contudo, o transgene estava ''vazando'' (leakiness of the system), porque o 

mesmo podia ser regulado pela doxiciclina. O grau de extensão da ''leaky'' não foi 

determinado, logo eles estabeleceram as colônias CRE para investigar isso (os 

camundongos estavam previstos para agosto, período em que a doutoranda se 

encontrava no Brasil). 

Foram utilizados ratos wild types (wt) e mutantes (m) em 4 diferentes estágios do 

desenvolvimento: 18,5 dpc (days post-conception), 4 dias (P4), 9 dias (P9) and 21 dias 

(P21) após o nascimento. Analisou a expressão do miR-483-3p nos seguintes tecidos: 

fígado, pulmão e rim. Devido à existência de fortes evidências indicando o IGF2 como 

alvo do miR-483, as expressões do mRNA e da proteína (no soro) do Igf2 e Igf1(por 

que o Igf2 é característico do período gestacional, enquanto o Igf1 é do período pós-

natal) foram analisadas. 

A intenção era investigar a existência de um ''growth phenotype'', logo, o tratamento 

com Dox poderia recuperar o crescimento. Antes disso (a parte que eu colaborei) 
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foram realizados experimentos para identificar o início da restrição do crescimento (por 

isso tenho estes 4 grupos), começando do P21 e voltando (sem Dox o camundongo 

não sobrevive mais que 28 dias, pois desenvolve infecção de pele e morre), bem como 

fazer os links com as expressões de Igf2 e Igf1. Os experimentos estão em 

andamento. 

5. Participação no projeto de mestrado intitulado “Potencial Neogênico da Vildagliptina 

em células beta pancreáticas e efeito potencializador da Quercetina na modulação de 

parâmetros bioquímicos e histológicos em um modelo experimental de Diabetes 

mellitus tipo 1” (Pedro Amorim, 2014). Artigo em preparação. Neste trabalho, a 

doutoranda foi responsável pelo auxílio na padronização da metodologia de PCR em 

tempo real em amostras de pâncreas. 

6. Participação no projeto de doutorado intitulado “Avaliação do tratamento com 

formulação oral de angiotensina (1-7) [HPβCD-Ang-(1-7)] sobre distúrbios metabólicos 

e prejuízos na via de sinalização intracelular da insulina de ratos com SÍNDROME 

METABÓLICA induzida por dieta rica em gordura” (Uberdan Guilherme Mendes de 

Castro, 2015). Atividades não concluídas. Até o presente momento, a doutoranda foi 

responsável por auxiliar o desenho experimental do projeto, bem como realizar toda a 

parte de treinamento de pessoal nas técnicas de biologia molecular utilizadas. 

Atividades extras: 

1. Participação em eventos:  

 6th International Conference of the Brazilian Association for Bioinformatics and 

Computational Biology - X meeting. 2010. (Congresso). Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brazil. 

 XL Annual Meeting of the Brazilian Biochemistry and Molecular Biology Society. 

“Diet and Physical Training: Impact on Adiposity and Leptin”. 2011. 

(Congresso). Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil. 

 I Simpósio em Ciências de Animais de Laboratório (Carga horária: 10h). Ouro 

Preto, Minas Gerais, Brasil. 

 6th Congress of the International Society of Nutrigenetics/ Nutrigenomics 

(ISNN). “Endurance training blocks UCP1 up regulation in brown adipose 

tissue while increasing UCP3 in the muscle tissue of rats fed with a high-

sugar diet”. November 18-21, 2012. (Congress) São Paulo, Brazil. 
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 Keystone Symposia – Nutrition, Epigenetics and Human Disease. “Nutritional 

adipose tissue transcriptomics regulated by microRNAs in young rats fed 

a high-sugar diet”. 2013. (Symposia). Santa Fé, New Mexico, USA.  

 9th International Conference of the Brazilian Association for Bioinformatics and 

Computational Biology – X-meeting BSB 2013. “Molecular mechanism 

driving retroperitoneal adipocyte hypertrophy and hyperplasia in 

response to high-sugar diet”. November 03-06, 2013 (Congresso). Brasília, 

DF, Brazil. 

2. Orientação de IC: 

 Diego Andrade Leal. Efeito da dieta hipercalórica e da atividade física regular 

sobre os níveis de UCP-1 e PPARgama2. 2010. Graduando em Medicina - 

Universidade Federal de Ouro Preto, Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais. (Coorientador). (Concluído). 

 Amanda Ferreira Rios. Efeito de carboidratos simples da dieta sobre o tecido 

adiposo retroperitoneal. Início: 2012. Graduando em Ciência e Tecnologia de 

alimentos - Universidade Federal de Ouro Preto, Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais. (Coorientador). (Concluído). 

3. Professora substituta das disciplinas ALI 128 - Microbiologia de alimentos e ALI 229 

- Processo de conservação dos alimentos do curso de Nutrição e Química, 

respectivamente, da Universidade Federal de Ouro Preto no segundo semestre de 

2010 (108 horas/ aula). 

4. Professora convidada – ministrou uma carga horária de 6 horas/ aula sobre as 

metodologias RT-PCR e qRT-PCR para os alunos matriculados na disciplina "Métodos 

Avançados de Avaliação In Vitro" (FAR-509) no Programa de Pós-Graduação em 

ciências Farmacêuticas (CIPHARMA), da Universidade Federal de Ouro Preto 

(primeiro semestre de 2012). 

5. Participação em banca de trabalho de conclusão de curso (TCC) de Andréa Renata 

da Silva. “Efeitos de Ômega 3 e Ômega 6 nos processos inflamatórios em 

culturas cardíacas”. 2012. Graduação em Nutrição - Universidade Federal de Ouro 

Preto. 
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Anexo 7.1: Composição nutricional das dietas utilizadas no período 

experimental. 

Ingrediente (g/ kg dieta) 

Tratamento dietético 

Dieta padrão (STD)b 
Dieta rica em carboidratos 

simples (PTD)a 

Carboidrato (% energia) 57.5 68 

Umidade 125 270 

Proteína 220 95.7 

Lipídio 40 57.8 

Matéria mineral 90 29.7 

Matéria fibrosa 70 23.1 

Cálciob 12 960.96 

Fósforob 0.008 2.64 

Vitamina Ab 0.0026 0.001 

Vitamina B1b 0.005 0.02 

Vitamina B2b 0.006 0.02 

Vitamina B6b 0.007 0.02 

Vitamina B12b 2.2 x 10-5 0.007 

Niacinab 0.06 0.02 

Ácido fólicob 0.001 3.3 x 10-4 

Ferrob 0.05 0.0165 

Sódiob 2.7 1.188 

Magnésiob 6 x 10-8 1.98 x 10-8 

Zincob 0.06 0.0198 

Cobreb 0.01 0.003  

Selêniob 5 x 10-5 1.65 x 10-5  

Proteína (% energia) 30 16  

aAdaptado de [110]. PTD (g/ kg): ração comercial NUVILAB – CR (33%); leite condensado 

Moça Nestlé (33%); açúcar cristal (7%) e água. 
bBaseado nas informações do fabricante. 
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Anexo 7.2: Parâmetros biométricos e bioquímicos dos animais submetidos à dieta rica em carboidratos simples durante 4, 8 e 12 

semanas. 

Parâmetro  

4-semanas  8-semanas  12-semanas  p-valor 

STD PTD 
 

STD PTD 
 

STD PTD 
 Efeito da 

PTD 

Efeito do 

tempo 
Interação 

Peso corporal (g) 193,7±21,2 180,1±21,6  303,7±42,6 314,4±55,9  360±30,3 385,9±46,9  0,3642 p<0,001 0,1637 

Índice de adiposidade 1,3±0,44 2,52±0,72  2,59±0,82 5,66±1,9  3,37±1,01 4,77±1,22  p<0,001 p< 0,001 0,007 

Índice de Lee 0,28±0,011 0,28±0,013  0,29±0,015 0,29±0,017  0,28±0,012 0,3±0,012  0,0350 0,0129 0,0129 

Proteína total (g/ dL) 7,05±0,47 7,2±0,36  7,86±0,56 8,18±1,11  8,06±1,04 8,15±0,98  0,2911 p<0,001 0,8577 

Albumina (g/ dL) 4±0,19 4,3±0,18  4,4±1,28 4,7±0,61  4,8±0,37 4,7±0,41  0,2133 0,0016 0,3696 

Globulina (g/ dL) 3,04±0,38 2,9±0,31  3,19±0,24 3,76±0,71  3,73±0,35 3,59±0,32  0,3245 p<0,001 0,0043 

Cálcio (mg/ dL) 5,9±0,6 5,6±0,2  6,3±0,5 6,9±0,9  5,7±1,1 7,1±1,3  0,098 0,1091 0,1297 

AST (U/ L) 78,1±17,1 101,4±16,8  91,9±18,3 111,9±11,6  110,4±11,1 100,4±18,1  0,0454 0,0558 0,0295 

ALT (U/ L)  35,2±10,9 34,9±10,2  34,9±8,3 34,9±11,8  33±10,6 35,9±6,1  0,9053 0,7903 0,9876 

Creatinina (mg/ dL) 0,40±0,24 0,45±0,19  0,52±0,28 0,30±0,20  0,36±0,21 0,37±0,23  0,0765 0,3044 0,6153 

Ureia (mg/ dL) 33,4±7,5 28,7±4,2  35,9±6,8 27,9±4,6  34,9±3,9 35±3,4  0,0245 0,1854 0,1895 



 

81 

  

7 Anexo 

Colesterol (mg/ dL) 96,6±12,4 95,1±19  103,3±17,8 80,2±13,4  106,5±24,6 79,1±9,3  p<0,001 0,6409 0,0113 

VLDLc (mg/ dL) 13,6±6,8 24,3±10,8  11,8±4,1 25,3±10,6  16,2±4,9 25,8±10,3  p<0,001 0,2684 0,7892 

LDL (mg/ dL) 50,9±11,6 37,1±17,9  58,4±15,7 35,5±10  47,1±16,1 22,7±10,9  p<0,001 p<0,001 0,3576 

HDL (mg/ dL) 31,5±3,98 34,5±3,7  32,4±3,9 34,6±8,3  40,1±4,4 36,9±4,2  0,5470 p<0,001 0,0497 

Triglicérides (mg/ dL) 66,3±33,2 121,4±53,2  64,4±18,8 126,6±53  82,2±23,5 137,2±43,1  p<0,001 0,2865 0,9312 

Glicose (mmol/ L) 5,7±0,49 5,8±0,55  5,9±0,77 5,6±0,47  5,8±0,5 5,9±0,41  0,7486 0,8409 0,3204 

TTOG (AUC) 13535±1574 15615±907  11780±570 13781±1334  11614±717 12694±417  p<0,001 p<0,001 0,3130 

Insulina (pmol/ L) 7,34±1,66 8,78±2,78  6,89±0,82 14,25±4,54  9,03±0,58 10,98±0,98  p<0,001 0,0418 0,0098 

Índice HOMA 1,8±0,5 2,35±0,77  1,45±0,18 3,39±1,07  2,41±0,17 2,9±0,31  0,0001 0,1016 0,0161 

Os resultados estão expressos como MÉDIA ± SD. O efeito da dieta e/ou do tempo foi verificado pela análise da variância (ANOVA) TWO-WAY (teste de 

Bonferroni), com p< 0,05 considerado estatisticamente significante. 

Após decapitação, amostras de sangue dos animais foram coletadas em tubos do tipo Falcon (15 mL), sem anticoagulante, para análise em soro de 

proteínas totais, albumina, cálcio, AST, ALT, creatinina, ureia, colesterol total e frações e triacilglicerois e em tubos do tipo eppendorf (2 mL), com 

anticoagulante Glistab® (Labtest Diagnóstica SA, Minas Gerais, Brasil), para análise em plasma de glicose. O soro/ plasma foi separado por centrifugação 

(4000 rpm por 3 minutos) e mantido congelado a -70 °C até a realização dos ensaios. As dosagens foram realizadas por espectrofotometria em analisador 

bioquímico automatizado Random Acces Clinical Analyzer (Wiener Lab, CM 200, São Paulo, Brasil) no Laboratório Piloto de Análises Clínicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (LAPAC-UFOP), utilizando-se kits comerciais Labtest® (Labtest Diagnóstica SA, Minas Gerais, Brasil), conforme descrito 

pelo fabricante. O conteúdo de globulinas foi calculado pela diferença entre proteínas totais e albumina. A concentração de LDLc foi calculada utilizando a 

equação de Friedewald [111]: Colesterol LDLc = CT – (HDLc –VLDLc). O TTOG foi realizado após jejum de 12 horas; e a glicose plasmática foi dosada por 

incisão na cauda nos tempos 0 e após 30, 60, 90 e 120 minutos, utilizando glicosímetro digital (Accu-Chek Active®, Roche Diagnostics Corp, Indianapolis, 

Indiana, USA), de acordo com o protocolo proposto por Santos e col. [112]. Os níveis séricos de insulina foram determinados por ELISA, utilizando-se o kit 
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Rat Insulin ELISA (Millipore, São Paulo, Brasil), conforme recomendações do fabricante. O índice de resistência à insulina (índice HOMA) foi calculado a 

partir da fórmula: (insulina de jejum × glicose plasmática)/ 22,5, conforme previamente publicado [113]. 

AST, aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase; VLDLc, fração de colesterol de lipoproteína de muita baixa densidade; LDLc, fração de 

colesterol de lipoproteína de baixa densidade; HDLc, fração de colesterol de lipoproteína de alta densidade, CT, colesterol total; TTOG, teste de tolerância 

oral à glicose; AUC, área sob a curva, HOMA, homeostatic model assessment. 

STD – dieta padrão controle; PTD – dieta rica em carboidratos simples. 
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Anexo 7.3: Símbolo, ID e nome dos genes presentes no PCR Array 

Adipogenesis. 

Gene symbol and ID Gene name 

18S-Hs99999901_s1 Eukaryotic 18S rRNA 

Acacb-Rn00588290_m1 Acetyl-CoA carboxylase beta 

Adipoq-Rn00595250_m1 Adiponectin, C1Q and collagen domain containing 

Adrb2-Rn00560650_s1 Adrenergic, beta-2-, receptor, surface 

Agt-Rn00593114_m1 Angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, classe A, member 8) 

Angpt2-Rn01756774_m1 Angiopoietin 2 

Axin1-Rn00577929_m1 Axin 1 

Bmp2-Rn00567818_m1 Bone morphogenetic protein 2 

Bmp4-Rn00432087_m1 Bone morphogenetic protein 4 

Bmp7-Rn01528889_m1 Bone morphogenetic protein 7 

Ccnd1-Rn00432359_m1 Cyclin D1 

Cdk4 -Rn00585909_m1 Cyclin-dependent kinase 4;cyclin-dependent kinase 4 

Cdkn1a-Rn00589996_m1 Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 

Cdkn1b-Rn00582195_m1 Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B 

Cebpa-Rn00560963_s1 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha 

Cebpb-Rn00824635_s1 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta 

Cebpd-Rn02532069_s1 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta 

Cfd-Rn01535436_g1 Complement factor D (adipsin) 

Creb1-Rn00578829_g1 cAMP responsive element binding protein 1 

Ddit3-Rn00492098_g1 DNA-damage inducible transcript 3 

Dio2-Rn00581867_m1 Deiodinase, iodothyronine, type II 

Dkk1-Rn01501537_m1 Dickkopf 1 homolog (Xenopus laevis) 

Dlk1-Rn00587011_m1 Delta-like 1 homolog (Drosophila) 

E2f1-Rn01536222_m1 E2F transcription factor 1 

Egr2-Rn00586224_m1 Early growth response 2 

Fabp4-Rn00670361_m1 Fatty acid binding protein 4, adipocyte 

Fasn-Rn00569117_m1 Fatty acid synthase 

Fgf1-Rn00689153_m1 Fibroblast growth factor 1 

Fgf10-Rn00564115_m1 Fibroblast growth factor 10 

Fgf2-Rn00570809_m1 Fibroblast growth factor 2 

Fos-Rn02396759_m1 FBJ osteosarcoma oncogene 

Foxc2-Rn01432888_s1 Forkhead box C2 

Gata2-Rn00583735_m1 GATA binding protein 2 

Gata3-Rn00484683_m1 GATA binding protein 3 

Hes1-Rn00577566_m1 Hairy and enhancer of split 1 (Drosophila) 

Insr-Rn00690703_m1 Insulin receptor 

Irs1-Rn02132493_s1 Insulin receptor substrate 1 

Irs2-Rn01482270_s1 Insulin receptor substrate 2 

Jun-Rn99999045_s1 Jun proto-oncogene 
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Gene symbol and ID Gene name 

Klf15-Rn00585508_m1 Kruppel-like factor 15 

Klf2-Rn01420495_g1 Kruppel-like factor 2 (lung) 

Klf3-Rn01413619_m1 Kruppel-like factor 3 (basic) 

Klf4-Rn00821506_g1 Kruppel-like factor 4 (gut) 

Lep-Rn00565158_m1 Leptin 

Lipe-Rn00563444_m1 Lipase, hormone sensitive 

Lmna-Rn01458766_m1 Lamin A 

Tcf7l2-Rn01411019_m1 Transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG-box) 

Lpl-Rn00561482_m1 Lipoprotein lipase 

Lrp5-Rn01451428_m1 Low density lipoprotein receptor-related protein 5 

Mapk14-Rn00578842_m1 Mitogen activated protein kinase 14 

Ncoa2-Rn00582729_m1 Nuclear receptor coactivator 2 

Ncor1-Rn01399460_m1 Nuclear receptor co-repressor 1 

Ncor2-Rn00448817_m1 Nuclear receptor co-repressor 2 

Nr0b2-Rn00589173_m1 Nuclear receptor subfamily 0, group B, member 2 

Nr1h3-Rn00581185_m1 Nuclear receptor subfamily 1, group H, member 3 

Nrf1-Rn01455958_m1 Nuclear respiratory factor 1 

Ppara-Rn00566193_m1 Peroxisome proliferator activated receptor alpha 

Ppard-Rn00565707_m1 Peroxisome proliferator-activated receptor delta 

Pparg-Rn00440945_m1 Peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

Ppargc1a-Rn00580241_m1 Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 alpha 

Ppargc1b-Rn00598552_m1 Peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator 1 beta 

Rb1-Rn01753308_m1 Retinoblastoma 1 

Retn-Rn00595224_m1 Resistin 

Runx1t1-Rn00486768_m1 Runt-related transcription factor 1; translocated to, 1 (cyclin D-related) 

Rxra-Rn00441185_m1 Retinoid X receptor alpha 

Sfrp1-Rn01478472_m1 Secreted frizzled-related protein 1 

Sfrp5-Rn01766277_m1 Secreted frizzled-related protein 5 

Shh-Rn00568129_m1 Sonic hedgehog 

Sirt -Rn01428094_m1 Sirtuin 1  

Sirt2-Rn01457502_m1 Sirtuin 2 

Sirt3-Rn01501410_m1 Sirtuin 3 

Slc2a4-Rn00562597_m1 Solute carrier family 2, member 4 

Src-Rn00583063_m1 V-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian) 

Srebf1-Rn01495769_m1 Sterol regulatory element binding transcription factor 1 

Stat5a-Rn00567011_m1 Signal transducer and activator of transcription 5A 

Taz-Rn01529702_m1 Tafazzin 

Tsc22d3-Rn00580222_m1 TSC22 domain family, member 3 

Twist1-Rn00585470_s1 Twist homolog 1 (Drosophila) 

Ucp1-Rn00562126_m1 Uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier) 

Vdr-Rn00690616_m1 Vitamin D (1,25- dihydroxyvitamin D3) receptor 

Wnt1-Rn01761722_m1 Wingless-type MMTV integration site family, member 1 
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Gene symbol and ID Gene name 

Wnt10b-Rn01532988_m1 Wingless-type MMTV integration site family, member 10B 

Wnt3a-Rn01470643_m1 Wingless-type MMTV integration site family, member 3A 

Wnt5a-Rn01402000_m1 Wingless-type MMTV integration site family, member 5A 

Wnt5b-Rn01492357_m1 Wingless-type MMTV integration site family, member 5B 

18S-Hs99999901_s1 Eukaryotic 18S rRNA 

Hprt1-Rn01527840_m1 Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 

Pgk1-Rn00821429_g1 Phosphoglycerate kinase 1 

Ppia-Rn00690933_m1 Peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A) 

Rplp0-Rn00821065_g1 Ribosomal protein, large, P0 

B2m-Rn00560865_m1 Beta-2 microglobulin 

Gusb-Rn00566655_m1 Glucuronidase, beta 

Rplp2-Rn01479927_g1 Ribosomal protein, large P2 

Ppib-Rn00574762_m1 Peptidylprolyl isomerase B 

Ubc-Rn01789812_g1 Ubiquitin C 

Tbp-Rn01455648_m1 TATA box binding protein 
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Anexo 7.4: Figuras suplementares 1, 2, 3 e 4 do artigo intitulado “Molecular 

Mechanism Driving Retroperitoneal Adipocyte Hypertrophy and Hyperplasia in 

Response to a High-sugar Diet”. 
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Supplementary figure 1: Regulation of metabolism: the role of adiponectin in the 

regulation of metabolism identified by the Enrichment Analysis (EA) workflow of 

the MetaCore platform of Thompson Reuters. For the canonical pathways, 

expression data are visualised on the maps as blue (for down-regulation) and red (up-

regulation) histograms. These histograms are the thermometer-shaped symbols placed 

at the right side of components of the diagrams. The height of the histogram 

corresponds to the relative expression value for a particular gene/protein. Green 

arrows represent positive regulation, whereas red arrows represent negative 

regulation. Discoloured arrows indicate that the process has not been identified within 

the group of genes represented by the array. Numbers at the bottom of the histograms 

indicate the endpoint: 1, STD 4-week period; 2, STD 8-week period; 3, STD 12-week 

period; 4, HSD 4-week period; 5, HSD 8-week period; 6, HSD 12-week period. STD, 

standard chow diet; HSD, high-sugar diet. 
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Supplementary figure 2: Transcription PPAR pathway identified by the 

Enrichment Analysis (EA) workflow of the MetaCore platform of Thompson 

Reuters. For the canonical pathways, expression data are visualised on the maps as 

blue (for down-regulation) and red (up-regulation) histograms. These histograms are 

the thermometer-shaped symbols placed at the right side of components of the 

diagrams. The height of the histogram corresponds to the relative expression value for 

a particular gene/protein. Green arrows represent positive regulation, whereas red 

arrows represent negative regulation. Discoloured arrows indicate that the process has 

not been identified within the group of genes represented by the array. Numbers at the 

bottom of the histograms indicate the endpoint: 1, STD 4-week period; 2, STD 8-week 

period; 3, STD 12-week period; 4, HSD 4-week period; 5, HSD 8-week period; 6, HSD 

12-week period. STD, standard chow diet; HSD, high-sugar diet. 



 

89 

  

7 Anexo 

Supplementary figure 3: Cell cycle ESR1 regulation of the G1-S transition 

identified by the Enrichment Analysis (EA) workflow of the MetaCore platform of 

Thompson Reuters. For the canonical pathways, expression data are visualised on 

the maps as blue (for down-regulation) and red (up-regulation) histograms. These 

histograms are the thermometer-shaped symbols placed at the right side of 

components of the diagrams. The height of the histogram corresponds to the relative 

expression value for a particular gene/protein. Green arrows represent positive 

regulation, whereas red arrows represent negative regulation. Discoloured arrows 

indicate that the process has not been identified within the group of genes represented 

by the array. Numbers at the bottom of the histograms indicate the endpoint: 1, STD 4-

week period; 2, STD 8-week period; 3, STD 12-week period; 4, HSD 4-week period; 5, 

HSD 8-week period; 6, HSD 12-week period. STD, standard chow diet; HSD, high-

sugar diet. 
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Supplementary figure 4: Development Gastrin in cell growth and proliferation 

identified by the Enrichment Analysis (EA) workflow of the MetaCore platform of 

Thompson Reuters. For the canonical pathways, expression data are visualised on 

the maps as blue (for down-regulation) and red (up-regulation) histograms. These 

histograms are the thermometer-shaped symbols placed at the right side of 

components of the diagrams. The height of the histogram corresponds to the relative 

expression value for a particular gene/protein. Green arrows represent positive 

regulation, whereas red arrows represent negative regulation. Discoloured arrows 

indicate that the process has not been identified within the group of genes represented 

by the array. Numbers at the bottom of the histograms indicate the endpoint: 1, STD 4-

week period; 2, STD 8-week period; 3, STD 12-week period; 4, HSD 4-week period; 5, 

HSD 8-week period; 6, HSD 12-week period. STD, standard chow diet; HSD, high-

sugar diet. 

 


