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INTRODUÇÃO: 

Tecido hipotalâmico como regulador do metabolismo 

O hipotálamo possui um importante papel na regulação da homeostase e regulação energética. 

Essa estrutura do sistema nervoso central, é responsável por integrar sinais de hormônios periféricos, 

incluindo insulina e a leptina, que exercem papel determinante no controle da ingestão alimentar e do 

gasto energético 1–4. Subpopulações de neurônios localizados no núcleo arqueado do hipotálamo (ARC) 

conhecidos por produzirem neuropeptídios orexigênicos, como agouti related neuropeptide (AgRP) e 

anorexigênicos como a proopiomelanocortin (POMC) exercem um sofisticado controle de sinais que 

controlam a homeostase energética 5,6. Estudos recentes demonstraram que a disfunção mitocondrial 

em neurônios que produzem AgRP e POMC alteram significativamente a ingestão alimentar e o peso 

corporal em camundongos 7. Adicionalmente, o consumo de dieta rica em gordura promove alterações 

e disfunção das mitocôndrias em múltiplos tecidos, incluindo no hipotálamo 8. Em contrapartida, postula-

se que a biodisponibilidade intracelular de NAD+ desempenha papel determinante para a manutenção 

da atividade mitocondrial. Em casos de inflamação, acúmulo de espécies reativas de oxigênio, danos ao 

DNA a até mesmo o consumo excessivo de gordura saturada, podem reduzir os níveis de NAD+ no meio 

intracelular, comprometendo a morfologia, a dinâmica e a atividade mitocondrial. Contudo, o efeito da 

dieta hiperlipídica sobre os níveis de NAD+ em neurônios hipotalâmicos ainda não foi investigado.            

  

(Paz-Filho, G,.et al., Indian J Endocrinol Metab. 2012) 
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A ativação de PARPs e a função mitocondrial  

São denominadas PARPs Poly (ADP-ribose) polymerases, uma variedade de proteínas 

envolvidas em inúmeros processos celulares incluindo, inflamação, estresse oxidativo, apoptose, reparo 

de DNA e regulação gênica. Entre todos os membros, a PARP-1 foi a primeira a ser caracterizada e 

reconhecida a ter um importante papel no reparo de DNA 9. 

PARPs são conhecidas grandes consumidoras de Nicotinamide Adenine Dinucleotide NAD+ 10, 

pois utilizam a coenzima como substrato para catalisar a formação de poly(ADP ribose) em uma resposta 

rápida ao detectar o DNA danificado através do mecanismo de autoativação chamado parilação, que por 

sua vez consiste em uma alteração estrutural capaz de enviar um sinal pós-traducional que infere 

diretamente no conjunto de enzimas envolvido no processo de reparação de DNA 11. As PARPS ativas 

enzimaticamente funcionam mais especificamente usando NAD+ como um doador de unidades de ADP-

ribose durante a catalização gerando uma nicotinamida e uma ADPr por molécula de NAD+ 

metabolizado 12.    

Foi observado maior atividade de PARPs no tecido adiposo de indivíduos obesos em comparação 

a indivíduos magros 13. De maneira interessante, camundongos nocaute para PARP1 apresentaram 

elevados níveis de NAD+, maior atividade da SIRT1, maior atividade mitocondrial e ficaram protegidos 

de diversas complicações metabólicas impostas pelo consumo de dieta rica em gordura 14. Embora 

alguns estudos tenham identificado a ativação das PARPs em resposta ao consumo de dietas ricas em 

gorduras, esse fenômeno ainda não foi descrito no tecido hipotalâmico. 

 

(Vanlinden, M., et al., The Biochemist, 2015) 

 

O exercício físico e sua relação com as enzimas consumidoras de NAD 

A biogênese mitocondrial é uma adaptação amplamente descrita como resposta ao exercício 

físico, em particular ao exercício de característica aeróbia. Mais recentemente, foi demonstrado que a 

inibição genética ou farmacológica da PARP1 foi capaz de aumentar os níveis de NAD+ na musculatura 
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esquelética em C. elegans e em camundongos, contribuindo para aumento da biogênese mitocondrial e 

melhora da capacidade locomotora e a performance aeróbia, respectivamente 15. Recentemente, nosso 

grupo demonstrou que a administração oral do Ribosídeo de Nicotinamida, um precursor de NAD+, 

aumentou marcadores da OxPhos no músculo esquelético e melhorou o desempenho físico em 

camundongos 16. 

O exercício parece ser capaz de aumentar os níveis intracelulares de NAD+. Um estudo avaliou 

o efeito da contração de baixa intensidade em músculo isolado e observou aumento significativo dos 

níveis de NAD+. Adicionalmente, o conteúdo de NAD+ no músculo esquelético também foi aumentado 

em resposta ao exercício de natação em camundongos 17.Curiosamente, Cadwell e colaboradores 

observaram que 12 semanas de treinamento aeróbio promoveu aumento dos níveis de NAD+ no cérebro 

de camundongos em modelo experimental de doença de Hungtington 18. Esses dados sugerem, que o 

exercício físico possa ser uma estratégia não farmacológica eficaz para promover o acúmulo de NAD+. 

Contudo, o efeito do exercício sobre a atividade de PARP1 e sobre os níveis de NAD+ no sistema 

nervoso central, e especificamente no hipotálamo ainda não foram avaliados. 

METODOLOGIA: 

Objetivos 

Objetivo geral 

Avaliar os efeitos da dieta hiperlipídica e do exercício físico aeróbio sobre o conteúdo proteico de 

PARP-1 e os níveis de parilação de proteínas no tecido hipotalâmico de camundongos obesos.  

 Objetivos específicos  

 -Avaliar o conteúdo proteico de PARP1 total e sua forma clivada no tecido hipotalâmico 

camundongos Swiss alimentados com dieta rica em gordura e em resposta ao treinamento físico aeróbio.  

-Determinar o perfil de global de parilação de proteínas no tecido hipotalâmico de camundongos 

Swiss alimentados com dieta rica em gordura e em resposta ao treinamento físico aeróbio. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Reagentes e anticorpos  

Os reagentes e os aparelhos que serão utilizados para o gel Sódio Dodecil Sulfato (SDSPAGE) 

serão provenientes da Bio-Rad (Richmond, CA). Os compostos Tris Hidroximetil Aminometano (TRIS), 

Fenilmetil Sulfonil Fluorido (PMSF), Aprotinina e Ditiotreitol (DTT) serão provenientes da empresa Sigma 

ChemicalCo. (St. Louis, MO). A membrana de nitrocelulose (BA85, 0,25 mm) será proveniente da 

empresa Biorad. Serão utilizados os anticorpos anti-PARP1, alphaPAR serão da Santa Cruz Inc serão 

provenientes das empresas Cell Signalling Technology (Cell Signalling Technology, MA, USA) e da 

Santa Cruz Biotechnology.  
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Animais  

Serão utilizados camundongos Swiss machos, com 2 meses de idade, provenientes do Centro 

de Bioterismo da UNICAMP (CEMIB). Os animais serão previamente pesados e alocados em gaiolas 

com um animal cada, expostos a ciclos de 12 horas claro e 12 horas escuro, com temperatura entre 

20ºC e 22ºC, onde receberão água e ração padrão para roedores (da marca Nuvilab) ou dieta rica em 

gordura saturada durante 8 semanas. Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da 

UNICAMP (5890-1/2021) 

 Protocolo de Exercício físico   

Para o protocolo de exercício, os camundongos do grupo Exercício serão submetidos a quatro 

semanas de treinamento em esteira ergométrica, exercitados em intensidade correspondente à máxima 

fase estável de lactato. Previamente, os camundongos serão adaptados ao ergômetro, visando 

minimizar o possível estresse induzido pelo equipamento e após a adaptação serão submetidos a testes 

de potência máxima e exaustão afim de avaliar a eficácia do protocolo. Esse protocolo foi proposto por 

Ferreira e colaboradores 19. 

 Extração do tecido hipotalâmico 

Serão extraídas amostras de hipotálamo, que serão posteriormente homogeneizadas em tampão 

de extração (contendo 1% de Triton X 100, 100 mM de Tris - pH 7,4, 100 mM de pirofosfato de sódio, 

100 mM de fluoreto de sódio, 10 mM de EDTA, 10 mM de ortovanadato de sódio, 2 mM de PMSF e 0,1 

mg/mL de aprotinina a 4 ºC, reagentes da marca Sigma-Aldrich). Após os experimentos, os animais 

serão sacrificados por aprofundamento de anestesia, seguido de deslocamento cervical.  O homogenato 

será centrifugado a 11.000 RPM por 30 minutos. Será determinada a concentração de proteína na 

porção sobrenadante da amostra, utilizando o método do Ácido Bicinconínico (BCA). Em seguida, será 

acrescido o tampão de Laemmli a cada uma das amostras, que serão fervidas por 5 minutos e 

armazenadas a -80° C para as análises de Western blot. 

 Análise proteica por Western Blot   

   As amostras serão tratadas com tampão de Laemmli43 contendo DTT 100    mM (Sigma-

Aldrich) e aquecidas em água fervente por 4 minutos. Em seguida, serão aplicadas em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE a 6%) no aparelho para minigel (MiniProtean®). Será utilizado como padrão 

um marcador de peso molecular com valores estabelecidos em miosina (205-195 kDa), ßgalactosidase 

(116 kDa), albumina de soro bovino (80 kDa) e ovalbumina (49,5 kDa).  A transferência das proteínas 

separadas no gel será feita eletricamente para uma membrana de nitrocelulose, utilizando-se cubas de 

eletroforese da empresa Bio-Rad por aproximadamente 2 horas, a 120 volts, como descrito por Towbin 

et al.44. No tampão, será acrescido 0,1% de SDS para melhorar a eluição das proteínas de alto peso 

molecular. A ligação inespecífica de proteínas na membrana de nitrocelulose será diminuída pela 

incubação destas com uma solução bloqueadora (leite desnatado 5%, Tris 10mM, NaCl 150 mM e Tween 
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20 0,02%, reagentes da marca Sigma Aldrich) à 4° C overnight. As membranas serão posteriormente 

incubadas com 2 mL de anticorpo secundário e, posteriormente incubadas com 2 mL de solução de 

quimioluminescência (Pierce, CA). A reação do anticorpo secundário com a solução quimioluminescente 

será detectada e visualizada com o uso de autorradiografias ou fotodocumentador. A intensidade das 

bandas será quantificada por densitometria óptica através do programa Uniscan®. 
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