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Resumo 

A obesidade é um problema global alarmante, sendo um fator desencadeador de outras 

enfermidades, como doenças cardiovasculares e diabetes do tipo II. Para que ocorra a 

proliferação do tecido adiposo, responsável pelo acúmulo de gordura característico da 

obesidade, é preciso que as células que o compreendem se diferenciem de pré-adipócitos em 

adipócitos maduros, passando por drásticas mudanças morfológicas, reguladas pela expressão 

gênica de fatores de transcrição, até que estejam prontos para estocar triglicerídeos e liberar 

ácidos graxos além de responder a hormônios como a insulina e glicocorticóides. A regulação 

da expressão de alguns desses fatores já é conhecida, porém há muito ainda para se desvendar 

sobre o processo de adipogênese. Sabe-se que as catepsinas K, L e S são alguns desses fatores 

que regulam o processo da formação do tecido adiposo. Além de estudos já relacionarem estas 

enzimas com a clivagem da leptina, hormônio que é responsável por sinalizar ao Sistema 

Nervoso Central (SNC) sobre o status energético, promovendo a saciedade e o aumento do 

gasto energético, este hormônio, ainda está ligado à inibição da adipogênese. Desta forma, 

este trabalho propõe a análise da expressão das enzimas CatK, CatL e CatS durante o 

processo de diferenciação de células 3T3-L1, relacionando a expressão detectada nos dias de 

diferenciação com fatores de transcrição envolvidos no processo e marcadores de 

diferenciação já reconhecidos pela literatura. 

Palavras chave: catepsina S, catepsina K, catepsina S, Adipócito, Diferenciação.



 
 

Abstract 

Obesity is a global problem alarming, as a trigger for other cardiovascular diseases and type II 

diabetes factor. For the proliferation of adipose tissue responsible for this accumulation of fat 

occurs it is necessary that the cells that comprise to differentiate from preadipocytes into 

mature adipocytes undergoing drastic morphological changes of gene expression regulated by 

transcription factors until they are ready to store triglycerides and free fatty acids , as well as 

respond to hormones such as insulin and glucocorticoids . The regulation of expression of 

some of these factors is already known, but there is still much to uncover about the process of 

adipogenesis. It is known that cathepsin K, L and S are some of the factors that regulate the 

process of formation of adipose tissue. In addition to studies already relate these enzymes 

with cleavage of leptin, a hormone that is responsible for signaling the Nervous System on the 

energy status, promoting satiety and increased energy expenditure, this hormone is still on the 

inhibition of adipogenesis. Thus, this paper proposes the analysis of the expression of CatK, 

CatL and CatS enzymes during the differentiation of 3T3 - L1 cells, correlating expression 

detected on days of differentiation with transcription factors involved in the process and 

differentiation markers already recognized by literature. 

Key words: Cathepsin K, Cathepsin L, Cathepsin S, adipocyte, differentiation. 

  



 
 

Lista de Abreviações  

BS: Bovine Serum 

CatS: catepsina S 

C/EBP-: CCAAT/ Enhancer Binding Protein  

C/EBP-/: CCAAT/ Enhancer Binding Protein / 

DMEM: Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

DEXA: Dexametazona 

FBS: Fetal Bovine Serum 

IMC: Índice de Massa Corpórea 

IBMX: Isobutilmetilxantina 

NPY: Neuropeptide Y 

Ob-Rb: Receptor para leptina 

Ob-Ob: Gene que codifica a leptina 

PPARγ2: Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ 

PAI-1: Plasminogen Activator Inhibitor-1 

ROSI: Roziglitazona 

SNC: Sistema Nervoso Central 

TNF-: Tumor Necrosis Factor  

TNF-: Tumor Necrosis Factor  



 
 

UCP1: Uncoupling Protein 1 

-MSH:  -Melanocyte-stimulating Hormone 

 



 
 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 9 

1.1 A adipogênese ....................................................................................................................... 11 

1.2 A adipogênese em modelos celulares ................................................................................... 13 

1.3 Mecanismos moleculares da adipogênese ........................................................................... 14 

1.4 Papel do Tecido Adiposo como órgão endócrino ................................................................. 17 

1.5 Ação da leptina durante a adipogênese ................................................................................ 19 

1.6 Mecanismos de Ação da leptina ........................................................................................... 20 

1.7 A Resistência a leptina .......................................................................................................... 23 

1.8 A família das catepsinas ........................................................................................................ 24 

1.8.1 A catepsina S e a adipogênese ....................................................................................... 25 

1.8.2 Catepsina L e a adipogênese ......................................................................................... 26 

1.8.3 CatK e adipogênese ....................................................................................................... 26 

2 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 28 

2.1 Objetivo Geral ....................................................................................................................... 28 

2.2 Objetivo específico ................................................................................................................ 28 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................................ 29 

3.1 Diferenciação de células 3T3-L1 ............................................................................................ 29 

3.2 Extrações de RNA total .......................................................................................................... 30 

3.3 Síntese de DNA complementar ............................................................................................. 30 

3.4 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real time PCR) ....................................... 31 

3.5 Análise estatística .................................................................................................................. 32 

4 RESULTADOS ................................................................................................................................. 32 

4.1 Cultura de Células ................................................................................................................. 32 

4.2 Análise da expressão de CatK, CatL e CatS ............................................................................ 34 

4.3 Fatores de transcrição prematuros da diferenciação ........................................................... 35 

4.4 Fatores de transcrição tardios expressos durante a diferenciação celular de 3T3-L1 .......... 36 

4.5 Marcador de diferenciação de 3T3-L1 .................................................................................. 37 

4.6 Expressão de CatK e CatL durante a diferenciação de 3T3-L1 .............................................. 37 

5 DISCUSSÃO .................................................................................................................................... 39 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................................. 44 

8 REFERÊNCIAS ...................................................................................................................................... 45 



9 

1 INTRODUÇÃO 

Durante o processo evolutivo de Homo sapiens foram adquiridos mecanismos que 

propiciaram estoque energético por longos períodos na forma de lipídeos. Esta reserva 

energética é distribuída pelo corpo, permitindo acesso rápido aos lipídeos para que os mesmos 

sirvam como fonte de energia para a realização de tarefas. Trata-se, portanto de grande 

vantagem evolutiva. Entretanto, este acúmulo de lipídeos em excesso desencadeia um quadro 

de obesidade, que dá origem a uma série de problemas de saúde, tais como doenças 

cardiovasculares e diabetes do tipo II (GESTA; TSENG; KAHN, 2007). 

Atualmente, é observado tendência ascendente da obesidade em todo o mundo, sendo 

que por décadas esta epidemia da obesidade foi negligenciada e a qualidade da alimentação 

não era uma preocupação das pessoas, que cada vez mais buscavam soluções rápidas para se 

alimentarem, devido a uma rotina de vida atribulada. Neste contexto, as redes de “fast food” 

se tornaram uma constante no dia a dia. Hoje, a epidemia da obesidade é uma constatação, 

visto que ela se alastrou globalmente, atingindo crianças e adultos, tornando-se um sério 

problema de saúde pública (POPKIN et al., 2012). 

As doenças desencadeadas pela obesidade têm como origem o tecido adiposo, mais 

precisamente, o tecido adiposo visceral que é o maior pivô da resistência à insulina, podendo 

dar origem a Síndrome Metabólica que é descrita com um quadro de dislipdemia e 

hipertensão, que se agravam em diabetes mellitus do tipo II e no desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (PHILLIPS et al., 2012). 

Este acúmulo de gordura é resultado de uma série de fatores que vão além de um estilo 

de vida sedentário, sendo reflexo também, da predisposição genética, hormônios 

glicocorticoides, que são liberados pelo córtex adrenal e são responsáveis pela quebra de 
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triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol que caem na circulação sanguínea (SARGIS et al., 

2010). 

Para determinar a distribuição da gordura corporal no indivíduo, são estabelecidos 

parâmetros do que é considerado saudável até casos de obesidade mórbida, para isto são 

utilizadas as medidas da circunferência abdominal, IMC, além de equipamentos que são 

capazes de quantificar a distribuição da gordura corporal através da ressonância magnética e 

raios-X (GESTA; TSENG; KAHN, 2007). 

A preocupação acerca da obesidade é crescente, já que estudos estatísticos preveem 

uma população mundial com um bilhão de obesos até 2020 (PHILLIPS et al., 2012). Na 

tentativa de reverter este quadro, é possível citar estratégias que já vem sendo desenvolvidas. 

Dentre essas estão: exercícios mais eficientes para queima calórica, alimentos menos 

calóricos e em casos mais graves medicamentos e cirurgias bariátricas. (POPKIN; ADAIR; 

NG, 2012). 

Uma característica comum aos pacientes obesos é a grande quantidade de leptina no 

sangue, sugerindo um quadro de resistência a este hormônio (MYERS et al., 2011). A leptina 

e a insulina são os principais mediadores da saciedade, regulando o apetite e gasto energético 

(SMITH et al., 1988). 

O responsável por receber e integrar os sinais enviados pela leptina, para que se 

mantenha a homeostase do metabolismo energético é o hipotálamo.  O resultado da ação do 

hormônio no hipotálamo é um maior ou menor consumo de nutrientes. Entretanto, em casos 

onde esse sinal é interrompido a integração da informação no Sistema Nervoso Central (SNC) 

é comprometida. Esta, por sua vez é uma questão de grande relevância, visto que o bloqueio 

desta informação leva à hiperfagia que desencadeia a obesidade (DENVER et al., 2011). 
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1.1 A adipogênese 

O corpo humano é formado por dois tipos de tecido adiposo, tecido adiposo marrom 

ou multilocular e o tecido adiposo branco ou unilocular, que desempenham papéis 

fisiológicos distintos e possuem localizações diferentes (PARK; KIM; BAE, 2014).  

O tecido adiposo marrom em humanos é encontrado em grande quantidade em recém-

nascidos e seu volume se torna muito menor ao longo da vida, bem como sua ação biológica. 

Sua presença é essencial no início da vida do indivíduo, pois este tecido é capaz de manter a 

temperatura corpórea por meio de termogênese química induzida pelo frio ou pela dieta 

(PARK; KIM; BAE, 2014). As células que formam este tecido possuem várias gotículas de 

gordura, sendo chamado, portanto, de multilocular. Comparativamente ao tecido adiposo 

branco, possuem uma maior quantidade de mitocôndrias, as quais apresentam a proteína 

desacopladora 1 (UCP-1), que desacopla a cadeia respiratória, produzindo calor ao invés de 

ATP (ROSEN e MACDOUGALD, 2006). 

O segundo tecido adiposo é o branco, que ao contrário do marrom aumenta ao longo 

da vida do indivíduo, sendo divido em dois tipos: visceral e subcutâneo. O tecido adiposo 

visceral é encontrado ao redor dos órgãos, protegendo-os. O subcutâneo está localizado 

abaixo da pele e é responsável por proteger contra variações da temperatura (PARK; KIM; 

BAE, 2014). Ambos os tecidos são responsáveis pelo estoque energético, armazenando 

triglicerídeos e liberando ácidos graxos, disponibilizando substrato energético em períodos de 

privação nutricional. É importante ressaltar que o tecido adiposo visceral apresenta uma 

atividade lipolítica superior ao subcutâneo (GREGOIRE et al., 1998).  

O tecido adiposo tem origem mesodérmica, as células mesenquimatosas podem dar 

origem a osteoblastos, condrócitos, mioblastos, tecido conjuntivo e aos adipócitos (GESTA; 

TSENG; KAHN, 2007). 
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Triglicerídeos são estocados por outros tipos celulares como hepatócitos e células 

musculares, mas somente os adipócitos permitem um rápido acesso à estes estoques em 

momentos de privação alimentar (ROSEN; MACDOUGALD, 2006). Além disto, este tecido 

é também responsável por proteger contra choques mecânicos, atuar como isolante térmico e 

preencher espaços e dar sustentação entre os órgãos e a pele. 

Foi identificado que o tecido adiposo é composto também por macrófagos, células 

vasculares, nervos, fibroblastos e pré-adipócitos. Além disto, cada indivíduo possui uma 

distribuição heterogênea de adipócitos nas quais são observados padrões diferentes de 

expressão gênica e desta forma, podendo estar relacionado com as diferentes formas de 

obesidade e complicações geradas pela mesma. (GESTA; TSENG; KAHN, 2007; ROSEN; 

MACDOUGALD, 2006). 

Ambas as formas do tecido adiposo possuem funções que se contrapõe, enquanto o 

tecido adiposo branco tem como função básica estocar o excedente energético em forma de 

triglicerídeos o tecido adiposo marrom atua na oxidação energética (PARK; KIM; BAE, 

2014). 

Recentemente foi observado que no tecido adiposo branco existem células 

semelhantes aos adipócitos multiloculares do tecido adiposo marrom, essas células foram 

então denominadas de beges. As células beges possuem morfologia semelhante às células do 

tecido adiposo branco, mas quando há um aumento da termogênese estas células respondem 

com aumentos na taxa de respiração celular e na transcrição de genes envolvidos na 

termogênese, como os adipócitos do tecido marrom (PARK; KIM; BAE, 2014). 

Para que o tecido adiposo desempenhe suas funções é preciso que ocorra a 

adipogênese, o comprometimento de adipoblastos pluripotentes derivados da mesoderme em 

pré-adipócitos, na qual ocorre drástica mudança morfofuncional para que atuem armazenando 
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triglicerídeos em uma única gota de gordura que acaba por deslocar todas as outras organelas 

para a periferia (PARK; KIM; BAE, 2014). 

 Além destas alterações celulares, a adipogênese é acompanhada do remodelamento do 

espaço intersticial, que contém estruturas vasculares, fibras nervosas e células do sistema 

imune. Este remodelamento é regulado por enzimas proteolíticas que clivam fibronectina 

permitindo esta expansão celular (PARK; KIM; BAE, 2014). 

. 

1.2 A adipogênese em modelos celulares 

Para estudar todo este processo de maturação de adipócitos e entender mecanismos 

moleculares, os modelos mais utilizados são células embrionárias de camundongos 3T3-L1 e 

3T3-FAA2A. Estas células possuem um fenótipo de fibroblasto, posteriormente com a 

indução da diferenciação através da utilização de fatores específicos, ela assume a morfologia 

e bioquímica de adipócito maduro (MORENO-NAVARRETE; FERNÁNDEZ-REAL, 2012). 

É possível observar também, que após o processo de expansão celular, a mitose é suprimida e 

uma cascata de ativação de genes específicos faz com que a célula comece a armazenar 

triglicerídeos e responder ao estado nutricional do indivíduo (YEH et al., 1995). 

Existem quatro fases bem definidas durante a adipogênese, (i) fase de crescimento, (ii) 

expansão clonal, na qual a célula perde a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo 

celular que não seja adipócito, neste estágio é chamada de pré-adipócito, (iii) fase de 

diferenciação prematura até que atinge o (iv) estágio de adipócito maduro na diferenciação 

terminal (GESTA; TSENG; KAHN, 2007; MORENO-NAVARRETE; FERNÁNDEZ-REAL, 

2012).  

A partir de então o adipócito é considerado constitutivamente ativo e já começa a 

sintetizar e estocar lipídeos, apresentam receptores para insulina e promovem a liberação e 
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síntese de proteínas específicas do tecido (MORENO-NAVARRETE; FERNÁNDEZ-REAL, 

2012). 

O coquetel de diferenciação é o que fará os fibroblastos in vitro apresentarem todas 

estas funções acima citadas. Para obter o resultado esperado, as células são colocadas em 

contato com quatro meios de expansão e diferenciação. 

Cada droga adicionada ao meio de cultura tem sua ação específica no período de 

diferenciação. O primeiro meio utilizado (DMEM +NBCS) permanece até que as células 

estejam 100% confluentes, logo após é adicionado o meio com a insulina, a dexametazona é 

utilizada para estimular a via de glicocorticoide, a isobutilmetilxantina é usada para estimular 

a proteína kinase dependente de AMPcíclico (PKA), depois de diferenciadas, as células são 

mantidas em DMEM com FBS, o que garantirá a estabilidade das células (NTAMBI; KIM, 

2000). 

1.3 Mecanismos moleculares da adipogênese 

A conversão de fibroblastos em adipócitos é observada em modelos celulares (3T3-

L1) e se inicia no contato célula-célula, fazendo com que comece a ser expressa a lipase de 

lipoproteína e genes de colágeno do tipo VI.  Após uma hora de cultivo celular em contato 

com o meio de diferenciação é possível detectar um aumento da expressão dos 

protooncogenes; c-fos, c-jun e c-myc que atuam na proliferação celular dos adipócitos ainda 

não diferenciados, induzindo a mitogênese. Dentre eles c-myc é demonstrado como fator 

indispensável para a diferenciação, e se mutado, é capaz de promover o bloqueio da 

diferenciação (NTAMBI; KIM, 2000; WANG; SCOTT, 1994).  

Quase que simultaneamente, ocorre também o aumento de fatores de transcrição 

cruciais para que a diferenciação prossiga. C/EBPδ e C/EBP que são detectados vinte e 

quatro horas depois da indução da diferenciação. Esses fatores serão responsáveis por induzir 
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a expressão de outros dois fatores reguladores de transcrição; PPAR (fator de transcrição 

nuclear caracterizado como pré-requisito para a diferenciação) e C/EBPα (ativa a expressão 

de genes diretamente), resultado da hiperfosforilação de C/EBPβ, com posterior ativação pela 

glicogênio sintase 3β (GSK3)e MAPK (Figura 1) (NTAMBI; KIM, 2000). 

Estando ativos, PPAR2 e C/EBPα promovem um feedback positivo resultando em 

uma autorregulação, desta forma ambos mantém a expressão e induzem a ativação de genes 

essências para a maturação celular.  No final desta cascata orquestrada pelos fatores de 

transcrição, o tecido adiposo está preparado para um aumento de proteínas e RNA mensageiro 

que expressam enzimas para que ocorra a síntese e degradação de triacilglicerídeo (lipogênese 

e lipólise). Ainda, ocorre um aumento de receptores, da sensibilidade para a insulina e nos 

transportadores de glicose e assim, o tecido adiposo irá desempenhar sua função de órgão 

endócrino, secretando Leptina, Adpsina, Resistina e Acrp30 (MORENO-NAVARRETE; 

FERNÁNDEZ-REAL, 2012). 
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Figura 1: Expressão de genes marcadores de acordo com linha temporal de diferenciação. Extraída do artigo 

científico Adipocyte Diferentiation and Gene Expression (NTAMBI; KIM, 2000) A figura apresenta o aumento e 

a diminuição da expressão de genes marcadores da diferenciação nos adipócitos durante seu desenvolvimento. 

PPAR é membro de uma família de receptores nucleares, e durante a diferenciação 

são ativadas duas isoformas geradas por splicing alternativo, PPAR γ -1 e 2, sendo que se 

silenciada a expressão de PPARγ2 a adipogênese se torna inviável, pois este é o responsável 

por manter a diferenciação no estágio terminal, além de promover a sensibilidade a insulina. 

Porém, este fator só se torna ativo com a indução mínima gerada por CEBPs (ROSEN; 

MACDOUGALD, 2006). 

Há também, o aumento nos níveis de enzimas lipolíticas, lipogênicas e o aumento na 

expressão da proteína ligante de ácidos graxos aP2, que está  envolvida no transporte de 

ácidos graxos, sendo muito expressa quando o adipócito já é maduro, estimulada pelo PPARγ 

e C/EBPα (CHRISTY et al., 1989). 
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1.4 Papel do Tecido Adiposo como órgão endócrino 

Durante muito tempo, acreditava-se que o tecido adiposo e as células que o 

compreendem, serviam apenas como centralizadores do estoque energético em forma de 

triglicerídeos. Hoje se sabe que o tecido adiposo é parte da complexa rede de sinalização para 

o Sistema Nervoso Central (SNC), integrando as informações sobre o aporte energético do 

organismo (ROMERO; ZANESCO, 2006).  

Estudos posteriores promoveram a descoberta da molécula responsável por 

desencadear estas respostas ligadas ao estado nutricional, sendo a mesma sintetizada nos 

adipócitos. Desta forma, o tecido adiposo foi classificado como um tecido endócrino, 

responsável pela síntese e secreção do hormônio leptina (ANTUNA-PUENTE et al., 2007). 

Além da leptina, o tecido adiposo produz uma gama de moléculas que atuam como 

hormônios ou são precursores dos mesmos, dentre essas moléculas estão: adipocinas, 

adiponectina, angiotensinogênio, peptídeos precursores, esteroides sexuais, citocinas pró-

inflamatórias TNF-α-, IL-6, TNF-β, fator tecidual, PAI-1, Adipo Q e a leptina (AHIMA; 

FLIER, 2000).  

O maior sítio de sua produção da leptina é no tecido adiposo, porém ela também é 

expressa no epitélio placentário, músculo esquelético e cérebro (AHIMA; FLIER, 2000) e seu 

o receptor é muito expresso no núcleo arqueado, dorsomedial, área lateral hipotalâmica e 

ventromedial, sendo encontrados também nos rins, medula adrenal, pâncreas, placenta e 

ovários (DENVER et al., 2011). Desta forma, está relacionada com diversos processos 

biológicos além da regulação do metabolismo energético.  

Foi demonstrado em experimentos que quando mutado, o gene da leptina ou de seu 

receptor, acabam sendo prejudicadas funções reprodutivas, imunológica, crescimento e o 
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metabolismo energético, promovendo também o ganho de peso (MYERS; COWLEY; 

MÜNZBERG, 2008). 

Este hormônio é produto da transcrição do gene ob e possui 16 kDa, de estrutura 

semelhante as das citocinas, seu alvo é o receptor  de forma longa Ob-Rb localizado no 

hipotálamo, sendo responsável por estabelecer uma ponte com o SNC, informando as 

condições nutricionais periféricas do indivíduo para que o hipotálamo integre o sinal 

modulando o influxo de alimento e o gasto energético (FRIEDMAN; HALAAS, 1998). 

A atuação da leptina é tão importante para a vida que se trata de uma molécula 

evolutivamente muito conservada entre diferentes espécies, principalmente em algumas 

regiões que estão ligadas sua ativação, como os resíduos de cisteína. O mesmo ocorre com seu 

receptor no hipotálamo, que possui seus resíduos de tirosina conservados, estes são 

responsáveis pela transdução do sinal (DENVER et al., 2011). 

Para que o feedback ocorra no hipotálamo, é preciso que as quantidades circulantes e 

plasmáticas do hormônio sejam suficientes para chegar até seu receptor que localiza-se 

distante do sítio de produção. Essas quantidades são diretamente proporcionais à massa do 

tecido adiposo encontrada em cada indivíduo. Quando os estoques energéticos diminuem a 

leptina terá sua ação inibida, estimulando o apetite e diminuindo a termogênese, bem como, 

quando há um aumento de massa a leptina é secretada inibindo a ingestão de alimentos e 

estimulando a termogênese (FRIEDMAN; HALAAS, 1998) 

Há indícios de que existem níveis ideais desta concentração para que a leptina 

promova sua ação corretamente. É observado que pessoas obesas, possuem um grande 

acúmulo de leptina plasmática, porém esta leptina não age como deveria por algum motivo 

ainda não elucidado. Desta forma, a possível solução para tratar pessoas obesas usando leptina 
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recombinante, não gera resultados sendo eficiente apenas para pessoas que possuem a 

deficiência na síntese do hormônio (FÈVE; BASTARD, 2012). 

Essa concentração também é influenciada por alguns fatores, aumentando quando há 

liberação de insulina, glicocorticoides ou com a alimentação pós-prandial e decaindo com o 

frio, jejum e exercício físico moderado (DENVER et al., 2011). 

O impacto da leptina é demonstrado em casos de resistência à mesma ou em mutações 

genéticas feitas em camundongos e encontradas em alguns humanos (FRIEDMAN; 

HALAAS, 1998) nas quais o hormônio (Ob-Ob- genótipo de camundongos knockout para a 

leptina) ou os receptores (db-db- genótipo de camundongos knockouts para o receptor de 

leptina) não são expressos, nestes casos o camundongo desenvolve obesidade, hiperfagia, 

infertilidade, diabetes, queda de temperatura corporal, anormalidades nas funções 

neuroendócrinas, autônoma e imune (AHIMA; FLIER, 2000). 

1.5 Ação da leptina durante a adipogênese 

Apesar da expressão de leptina ser menor em 3T3-L1 do que in vivo, foi observado 

durante um estudo in vitro, que quando submetidas a um tratamento durante a diferenciação 

com leptina recombinante, há uma ação local do hormônio nos próprios adipócitos, reduzindo 

a viabilidade de pré-adipócitos e diminuindo o acúmulo de triglicerídeos, induzindo também a 

apoptose e impedindo sua maturação. Portanto, sua ação in vitro sugere que o hormônio não 

causa a apoptose diretamente, ela ocorre por vias parácrinas e autócrinas que levam a morte 

celular (AMBATI et al., 2007; GESTA; TSENG; KAHN, 2007). 

Esta inibição na adipogênese foi observada in vitro durante o período de diferenciação 

e avaliada através de um ensaio de viabilidade celular e posteriormente através de coloração 

das gotas lipídicas com Oil Red O (GESTA; TSENG; KAHN, 2007). 
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Após a incubação com leptina é possível observar também, uma diminuição 

significativa na expressão de PPAR2 e do marcador de diferenciação Ap2. Esta alteração é 

observada 24 horas depois do tratamento com a leptina recombinante (AMBATI et al., 2007). 

O mesmo resultado também é obtido através de cultura primária de células do tecido 

adiposo de camundongos C57BL/6-Lep
ob/ob 

que foram primeiramente submetidas ao 

protocolo de diferenciação e posteriormente colocadas em meio com leptina em diferentes 

concentrações, esta por sua vez inibiu a diferenciação de maneira dose dependente (10-

100nM), diminuindo a expressão de fatores cruciais para a diferenciação como PPAR e 

CEBP (RHEE et al., 2008) 

Somado a isto, outro estudo demonstra a atuação da leptina em células estromais da 

medula humana (hMS2–12), uma linhagem celular capaz de se diferenciar tanto em 

osteoblastos como adipócitos, o hormônio induz a diferenciação desta linhagem em 

osteoblastos e inibe seu comprometimento como pré-adipócito (THOMAS et al.,1999). 

1.6 Mecanismos de Ação da leptina 

A regulação metabólica ocorre ao atingir o receptor específico Ob-Rb única forma 

longa gerada por splicing alternativo dentre as formas curtas (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd, Ob-Rf). 

A leptina irá então, promover a dimerização deste receptor induzindo a auto fosforilação de 

Jak2, que por sua vez, irá fosforilar os três resíduos de tirosina conservados presentes no 

domínio citoplasmático (Figura 2), levando a uma fosforilação em cascata de proteínas 

incluindo os sinais de transdução STAT3, P13kinase e MAPK sinalização (JUNG; KIM, 

2013).  

Uma vez ativada, STAT3 dimeriza e transloca para o núcleo se ligando a região 

promotora de dois grupos diferentes de neurônios. Em um deles, regula a atividade de 
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transcrição de POMC, que é responsável por fatores anorexígenos, e no outro grupo atua 

bloqueando a expressão de NPY e AgRP que produzem neuropeptídios orexígenos (Figura 3), 

depois de promover a transcrição ou inibição desses genes, STAT3 promoverá um feedback 

negativo se ligando ao complexo receptor-hormônio cessando a sinalização (JUNG; KIM, 

2013). 

 

Figura 2: Representação da ativação do receptor Ob-Rb pela leptina. Extraída do artigo científico Evolution of 

leptin structure and function (DENVER; BONETT; BOORSE, 2011). A figura apresenta o hormônio atingindo a 

porção extracelular do receptor e desencadeando a fosforilação de Jak2 que por sua vez induz a fosforilação dos 

resíduos de cisteína, com posterior bloqueio de sinal induzido via SOCS3. 
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Figura 3: Ação da leptina. Adaptada de da síntese nos adipócitos e de sua ação no hipotálamo inibindo a 

expressão de neurotransmissores orexígenos (NPY e Agouti) e aumento na expressão dos anorexígenos (α-MSH) 

baseada em (JUNG; KIM, 2013). 
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1.7 A Resistência a leptina 

A ação coordenada da leptina sobre neurônios pode ser desregulada e o balanço 

energético prejudicado. Isto é observado em indivíduos e animais obesos, que possuem uma 

grande quantidade de leptina plasmática e mesmo assim não sentem os efeitos da mesma 

(WANG et al., 2006). Já foi identificado que nestes animais a atividade ligada ao receptor e a 

fosforilação de STAT 3 apresenta-se diminuída, bem como a liberação de NPY(MYERS, 

COLEY MUNZBERG, 2008). 

Por algum motivo ainda não elucidado esse hormônio não está agindo corretamente e 

aqui são listadas algumas teorias descritas em trabalhos científicos  (MYERS, COLEY 

MUNZBERG, 2008): 

 

 O sinal de transdução da leptina nos neurônios alvo estaria comprometido; 

 O hormônio não estaria sendo sintetizado corretamente 

 O receptor Ob-Ra que estaria envolvido com o transporte do hormônio pela 

corrente sanguínea até o hipotálamo estaria saturado devido à alta quantidade de hormônio, 

assim, prejudicando o transporte. 

 O transporte do hormônio através da Barreira Hematoencefálica estaria 

prejudicado. 
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1.8 A família das catepsinas 

As catepsinas pertencem à superfamília das papaínas sendo que, em humanos, existem 

11 variações dessas enzimas. São expressas em diversos tecidos e apresentam muitas funções: 

(i) internalizando receptores, (ii) no folding de proteínas, (iii) processando antígenos, (iv) 

degradando macromoléculas proteicas na matriz extracelular como o colágeno, proteoglicanas 

e a elastina (PETANCESKA; DEVI, 1992; TURK et al., 2012) 

Estas enzimas são encontradas em vesículas de lisossomos e endossomos e por isto 

atuam em pH levemente ácido, sendo muito sensíveis a alterações no mesmo, com exceção da 

CatS que é estável em pH neutro e alcalino (MOHAMED; SLOANE, 2006). 

Foi descoberto que além desta atuação nos lisossomos, estas enzimas podem agir no 

citosol e no núcleo e é devido a esta ampla atuação e à extensa quantidade de substratos aos 

quais demonstram sua atividade, que as catepsinas estão ligadas na formação de moléculas de 

importante atividade biológica (REISER; ADAIR; REINHECKEL, 2010). 

São tidas também como origem de diversas patologias, visto que podem atuar 

intracelularmente envolvidas no processo de apoptose, ligadas ao sistema imune e degradando 

componentes da matriz extracelular como elastina, colágeno e fibronectina, permitindo a 

expansão de tumores (TURK et al., 2012). 
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1.8.1 A catepsina S e a adipogênese 

São expressas três catepsinas no tecido adiposo: catepsina L, catepsina K e catepsina S 

(NAOUR, 2010). Acredita-se que essas enzimas estejam ligadas à diferenciação de pré-

adipócitos promovendo a degradação da fibronectina, sugerindo que esta atividade seja 

indispensável para que a diferenciação ocorra (YANG et al,, 2007).  

A importância das catepsinas neste processo já foi demonstrada em ensaios com 

animais Knock-out para os genes que codificam essas enzimas e como consequência a 

diferenciação de adipócitos fracassou (TALEB et al., 2005) . 

A ligação das catepsinas e a degradação da fibronectina foi estabelecida pela 

correlação entre aumento dessas enzimas concomitante a diminuição de fibronectina no tecido 

(TALEB et al., 2005). 

Recentemente, nosso grupo demonstrou, em colaboração com a Prof
a
. Dr

a
. Adriana 

Carmona da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que a leptina pode ser inativada 

pela CatS (OLIVEIRA et al., 2012). 

Adicionalmente, a CatS apresenta uma relação direta com o IMC, aumentando sua 

expressão conforme ocorre o aumento de peso (ÄRNLÖV, 2012). Além disto, seu gene se 

apresenta desregulado em quadros de obesidade, sendo demonstrado em experimentos com 

indivíduos obesos submetidos à cirurgia gástrica e como consequência, sofrendo redução de 

peso (TALEB et al., 2005). Foram observados durante o período pós-operatório, os níveis de 

CatS acompanharam diretamente a diminuição de massa corpórea. Nestes pacientes, a 

redução da expressão de CatS foi de 15%. Já nos pacientes que se submeteram a dieta comum 

à redução foi de 5% (TALEB et al., 2005). Sendo assim esta enzima pode ser considerada um 

marcador da obesidade (OLIVEIRA et al., 2012). 



26 

1.8.2 Catepsina L e a adipogênese 

A CatL possui um papel fundamental na diferenciação de adipócitos, em 

camundongos (knockouts) a diferenciação de pré adipócitos é reduzida, além de apresentar 

uma menor degradação de fibronectina, de receptores de insulina e IGF1. Os camundongos 

knockout para CatL apresentaram um menor ganho de peso quando submetidos à dieta rica 

em gordura e uma melhor captação de glicose (YANG et al., 2008) 

Além disto, recentemente foi demonstrado que a CatL tem a capacidade de clivar 

Leptina, tornando-a inativa e com isso impedindo sua sinalização no SNC. Apesar deste 

potencial proteolítico sobre a leptina a CatL dentre as catepsinas, é a que menos apresenta esta 

atividade sobre o hormônio, apesar de ser a mais expressa no tecido (OLIVEIRA et al., 2012). 

1.8.3 CatK e adipogênese 

Esta enzima também esta envolvida com a adipogênese, primeiramente seu papel foi 

atribuído à degradação de matriz extracelular composta por colagenase, elastina e 

fibronectina. Recentemente, foi observado que a CatK possui potencial de clivagem de 

leptina, transformando o hormônio em pequenos fragmentos que podem perder total ou 

parcialmente a atividade biológica (OLIVEIRA et al., 2012). 

A CatK está diretamente relacionada com o IMC, apresentando-se mais expressa em 

indivíduos obesos em relação aos indivíduos de peso normal, sendo então determinada como 

um marcador para a obesidade (FUNICELLO et al., 2007). 

Sua relação com a formação do tecido adiposo se torna ainda mais evidente com 

experimentos nos quais a CatK é inibida em diferentes estágios da diferenciação, variando ao 

longo da adipogênese o potencial de bloqueio deste processo (XIAO et al., 2006). 



27 

Esta inibição diminui também a expressão de PPAR2 e CEBP, fatores de 

transcrição essenciais para a maturação do adipócito (HAN et al., 2009).  

Desta forma, o presente trabalho, tem a hipótese de que as catepsinas possuem um 

papel crucial na diferenciação de adipócitos, permitindo que a adipogênese ocorra, será então 

investigado o padrão de diferenciação dessas enzimas para que possa ser discutida a relação 

das mesmas com os dias da adipogênese e os fatores de transcrição envolvidos no processo. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar o padrão de expressão das catepsinas K, L e S, relacionando-as com a 

expressão de marcadores e fatores de transcrição durante a diferenciação de adipócitos em 

células 3T3-L1. 

2.2 Objetivo específico 

 Investigar e relacionar o padrão de expressão da catepsinas K, L e S durante a 

adipogênese induzida in vitro. 

 Analisar o padrão de expressão de genes marcadores da diferenciação 

encontrados em estágios da diferenciação de células 3T3-L1. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Diferenciação de células 3T3-L1  

De acordo com o protocolo obtido por Zebisch e cols, 2012, a linhagem celular foi 

mantida em meio de cultura DMEM (Gibco) suplementado com 10% de New Born Calf 

Serum (NBCS) até a confluência em placas de seis poços. A diferenciação foi induzida com 

5mL DMEM suplementado com um coquetel de drogas contendo: 1g/mL de insulina (Sigma-

Aldrich, Buchs SG, Switzerland), 2M de roziglitazona (Sigma-Aldrich), 0,5Mm de IBMX-

isometilbutilxantina (Sigma-Aldrich), 0,25Μm dexametasonan (Sigma-Aldrich) e 10% de 

Fetal Bovine Serum (FBS).  

Após este período, 2,5mL de meio foi retirado de cada poço e foram adicionados 

2,5mL de um novo meio de diferenciação, sendo este constituído de DMEM suplementado 

com insulina1g/mL e 10% de FBS. Depois de induzida a diferenciação, 2,5mL do meio com 

insulina foi subtraído e mais 2,5mL de DMEM suplementado com 10% de FBS foram 

adicionados em cada poço.  

A ultima troca de meio foi realizada retirando todo o meio e substituindo por DMEM 

suplementado com 10% de FBS. As células foram mantidas na incubadora à 37ºC com 

umidade de 80% e 5% de CO2. As células foram observadas em microscópio de fluorescência 

Axio, modelo Observer A1 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Jena, Alemanha).   
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Quadro 2: Meios utilizados para a expansão celular (NBCS) e posteriormente para induzir a expressão de 

fatores de transcrição e a diferenciação de fibroblastos pluripotentes em adipócitos (Coquetel e Insulina). 

Horas/dias Meio utilizado 

0h/dia 0 5mL DMEN + 10%NBCS 

48h/dia 2 5mL DMEN + 10%NBCS 

96h/dia 4 5mL DMEM + Coquetel 

144h/dia 6 Retiram 2,5mL(meio dia 4) + 2,5mL DMEM + 

insulina 

192h/dia 8 Retiram 2,5mL(meio dia 6) + 2,5mL DMEM + FBS 

240h/dia 10 DMEM + 10% FBS 

 

 

3.2 Extrações de RNA total  

RNA total foi extraído com o reagente Trizol (Life Technologies). A raspagem das 

células 3T3-L1 foi submetida a uma fase de separação (200L clorofórmio por 1mL de 

Trizol) as amostras foram incubadas por 3min na temperatura ambiente e centrifugadas à 

12000G por 15min à 4
o
C e então foi removida a fase aquosa. 

As amostras passaram pela fase de isolamento de RNA, na qual foi adicionado 500L 

de isopropanol e novamente foram incubadas na temperatura ambiente por 10 min e 

centrifugadas à 12000G por 10min à 4
o
C. 

Após a formação do pellet, foi removido o sobrenadante e foram feitas duas lavagens 

com álcool 75% por 1mL de Trizol, restando apenas o pellet que foi submetido à secagem e 

ressuspendido em RNAse free water. 

3.3 Síntese de DNA complementar  

Para a síntese da fita de DNA complementar, utilizamos 2,5 µg de RNA total com a 

enzima M-MLV (5 unidades por reação) (Life Technologies), com tampão próprio 1x, 
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OligodT 0,5 µg e DTT 10mM. As amostras foram incubadas a 60 ºC por 5 min sem a enzima, 

para anelamento dos primers, seguido de incubação a 37 ºC por 60 min e 70 ºC por 10 min 

para inativação da enzima. 

3.4 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real time PCR)  

Após a síntese do cDNA, este foi diluído 5x e submetido à amplificação por PCR 

utilizando Maxima Sybr Green qPCR mastermix (ThermoScientific, Rockford, IL). Reações 

foram realizadas em termociclador MX3005P (Agilent Technologies, Santa Clara, CA). As 

condições de ciclagem foram 50 ºC por 2 min e 95 ºC por 10 min (Hot Start), seguido de 50 

ciclos de 95 ºC por 15 seg – 60 ºC por 25 seg – 72 ºC por 30 seg. Aquisição foi realizada a 72 

ºC. Foi utilizado o método de Ct (LivakandSchmittgen, 2001) para calcular a diferença de 

expressão entre os grupos. 

 

Primer Sense Antisense 

CYCLOA GCCGATGACGAGCCCTTG TGCCGCCAGTGCCATTATG 

FABP4/AP2 AATCCCCATTTACGCTGATG TCACCTGGAAGACAGCTCCT 

CEBP CTCTGGGATGGATCGATTGT TTACAACAGGCCAGGTTTCC 

CEBP AGCTGCTCCACCTTCTTCTG CAAGCTGAGCGACGAGTACA 

CEBP ATCGCTGCAGCTTCCTATGT AGTCATGCTTTCCCGTGTTC 

PPAR2 CTGTCGGGATGTCACACAAC TCCTTGTTCTGGATGCCATT 

CATS TCCCCAGAATCTTGTGGACT TCTTCAGGGCTTTCTCGTTC 

CATL GCCTCAGGTGTTTGAACCAT GTTGCTGTATTCCCCGTTGT 

CATK TCCCCAGAATCTTGTGGACT TCTTCAGGGCTTTCTCGTTC 

 

Quadro 3: Primers que serão usados pata PCR em tempo real. Nomes dos genes e suas sequências específicas 
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3.5 Análise estatística 

Os dados obtidos a partir da análise de expressão por PCR em tempo real foram 

submetidas ao teste estatístico One Way ANOVA, devido à única variável ser o gene em 

questão e foi aplicado pós-teste Newman Keuls, para determinar os níveis de expressão em 

cada dia da diferenciação. p<0,05 foi considerado significativamente estatístico. 

4 RESULTADOS 

4.1 Cultura de Células 

As células 3T3-L1 apresentam-se em confluência (100%) no dia 0 da diferenciação 

com a morfologia de fibroblastos (figura 6).  

Já no dia 2 da diferenciação as células já demonstram uma leve modificação na sua 

morfologia, apresentando ainda formato de fibroblastos, porém com algum acúmulo de 

gordura (figura 6). 

No Dia 4 as células já estavam em contato com o meio de diferenciação, portanto é 

possível observar uma drástica mudança na morfologia da célula apresentando um formato 

mais arredondado e gotas de gordura começam a surgir no citoplasma (figura 6). 

Do Dia 4 em diante as células sofrem pouca alteração morfológica, porém é possível 

observar um aumento gradativo tanto no tamanho das gotas como na quantidade em que elas 

se apresentam, até o ultimo dia em que as células foram cultivadas (Dia 10). 
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Figura 4: As imagens ilustram as células 3T3-L1 durante o processo de diferenciação, inicialmente tendo a 

morfologia de fibroblastos (até o dia 2) e posteriormente, assumindo a morfologia de adipócitos que seguem até 

o ultimo dia de diferenciação aumentando o acúmulo de gordura. As imagens são referentes aos dias 0,2,4,6,8 e 

10. Fotos obtidas através de microscopia óptica na lente objetiva de 10X. 

4.2 Análise da expressão de CatK, CatL e CatS 

 As catepsinas (K, L e S) foram colocadas sobre um mesmo limiar de expressão e desta 

forma foram analisadas em dois dias significativos da diferenciação, o dia 0 (figura 5-A) e dia 

10 (figura 5-B). É possível observar que o padrão de expressão se mantém, sendo CatL a mais 

expressa e a CatK menos expressa que CatL, porém é possível detectar em níveis muito 

baixos, a expressão de CatS no dia 10 (figura 5-B). 



35 

A      B 

   

 

Figura 5: Expressão das catepsinas K, L e S analisadas com um mesmo treshold nos dias 0 e 10 da diferenciação 

(n=3). O gráfico demonstra que não há variações significativas entre o início e o final da diferenciação na 

expressão de CatL e CatK, e a CatS aparece com níveis muito baixos de expressão no final da diferenciação 

(n=4). 

4.3 Fatores de transcrição prematuros da diferenciação 

CEBP (Figura 6-A) não apresenta diferenças significativas nos níveis de expressão ao 

longo dos dez dias de diferenciação. O mesmo ocorre com o CEBP (figura6-B) no qual não 

são observadas diferenças significativas na expressão do gene ao longo de 10 dias de 

diferenciação. 
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Figura 6: Fatores de transcrição prematuros: sofrem aumento de expressão logo após a indução da 

diferenciação, CEBP (figura A) começa a ser expresso no início da diferenciação e posteriormente se mantém 

até o final. O fator de transcrição CEBP não variou. (figura B) n=4 . 

4.4 Fatores de transcrição tardios expressos durante a diferenciação celular de 3T3-L1 

 

É possível observar no dia 10 da diferenciação um aumento significativo de mais de 20x 

nos níveis de expressão de CEBP (Figura 7-A). O fator de transcrição PPAR2 também 

apresenta um aumento significativo de quase 10x no dia 10 da diferenciação (Figura7-B). 

A     B 

                   

Figura 7: Fatores de transcrição prematuros: sofrem aumento de expressão logo após a indução da 

diferenciação, PPAR2 (figura A) possui aumento de expressão significante (10 vezes maior) no dia 10 da 
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diferenciação. O fator de transcrição CEBP também apresenta um aumento significante de expressão no dia 10. 

(figura B) n=4 . 

 

4.5 Marcador de diferenciação de 3T3-L1 

O marcador de diferenciação FABP4 (aP2) foi analisado durante 10 dias de 

diferenciação de 3T3-L1 sendo detectados níveis de expressão significantes no dia 8 

(aumentado 150x) e no dia 10 (aumentado quase 200x) (Figura 8). 
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Figura 8: Marcador de diferenciação FABP4 (aP2) sendo pouco expresso nos dias 0 e 2 nos quais as células 

3T3-L1 não estavam em contato com o meio de diferenciação e aumentando gradativamente sua expressão após 

a indução da diferenciação no dia 4, até atingir seu pico de diferenciação no dia 10 no qual o adipócito é 

considerado maduro n=4 . 

4.6 Expressão de CatK e CatL durante a diferenciação de 3T3-L1 

O gráfico obtido a partir da análise da expressão da CatK apresenta um aumento 

significativo de 4x no dia 2 da diferenciação. Já a CatL apresenta níveis de expressão 

constantes, sem diferenças significativas ao longo de toda a diferenciação. 
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Figura 9: A catepsina K apresenta um aumento de expressão significativo no dia 2 da diferenciação, 

posteriormente decaindo e permanecendo constante até o dia 10 (figura A). Já a catepsina L não apresenta 

flutuações nos níveis de expressão durante toda a diferenciação (figura B) n=4. 
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5 DISCUSSÃO 

Durante o processo de expansão celular é possível observar que mesmo estando em 

contato apenas com o meio sem adição de drogas os fibroblastos já iniciam seu processo de 

diferenciação em adipócitos (Figura 4- day 2) no qual as células já apresentam uma mudança 

morfológica sutil, isto ocorre devido o contato célula-célula, que ativa a transcrição de genes 

relacionados com a indução da diferenciação (NTAMBI; KIM, 2000). 

Todavia, a eficiência da diferenciação está diretamente ligada ao número de passagens 

que se encontram as células, sendo a indução da mesma recomendada até a 13ª passagem 

(ZEBISCH et al., 2012). Porém, nos experimentos realizados as células chegaram a 25ª 

passagem com uma alta eficiência de diferenciação, mas  este resultado foi obtido apenas com 

a utilização do meio de diferenciação estabelecido por Zebisch e cols (2012) e a metodologia 

proposta para a troca de meios. 

Ao observar o cultivo celular de 3T3-L1, fica claro ao final da indução da 

diferenciação (Figura 4 - day 10) que houve uma grande mudança morfológica das células, 

além de ser possível visualizar o acúmulo de gordura que ocorre a partir do dia 4 no qual as 

células já estão em contato com o meio de cultura com indutores de diferenciação (IBMX, 

DEXA e insulina). Este acúmulo de gordura é crescente, visto que ao final da diferenciação as 

gotículas de gordura apresentam-se maiores e em maior quantidade (GESTA; TSENG; 

KAHN, 2007). 

Portanto, se morfologicamente foi observado através da cultura celular que a 

diferenciação obteve sucesso, o estudo seguiu para a confirmação por análise molecular dos 

fatores de transcrição e marcadores ligados à diferenciação. 
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Foram analisados os fatores de transcrição denominados prematuros, isto significa que 

estes são os primeiros a serem expressos durante a diferenciação de adipócitos e induzem a 

ativação de outros fatores de expressão essenciais para que a diferenciação prossiga até atingir 

o estágio de adipócito maduro (ROSEN; MACDOUGALD, 2006). 

Neste caso os fatores de transcrição em questão são CEBP e CEBP, o primeiro a 

aumentar seus níveis de expressão é o CEBP no início da adipogênese, devido a uma 

regulação dos protooncogenes c-fos, c-jun e c-myc, e decai sua atividade rapidamente (figura 

1). O perfil encontrado no presente estudo não demonstrou variação nos níveis de expressão 

após a indução da diferenciação (figura 6 B).  

Já CEBP apresenta tendência de aumento de seus níveis de expressão logo no início 

da diferenciação, porém sua expressão atinge um platô no dia 8 que persiste até o final do 

cultivo celular (figura 6 A) (ROSEN; MACDOUGALD, 2006).  

Este aumento de expressão dos elementos prematuros é seguido pelos fatores de 

transcrição tardios, PPAR2 e CEBP. CEBP começa a ter aumento de expressão no dia 8 

da diferenciação (figura 7A) e não decai os níveis de expressão até o final da diferenciação. 

PPAR2, elemento chave para que a diferenciação ocorra, começa a apresentar um perfil 

crescente no dia 6 da diferenciação (figura 7B). Estes resultados apresentam o perfil de 

expressão da adipogênese encontrados na literatura (MORENO-NAVARRETE; 

FERNÁNDEZ-REAL, 2012). 

Um dos principais indicadores de diferenciação é o marcador aP2, estudos mostram 

que este elemento apresenta-se pouco expresso enquanto as células apresentam-se 

indiferenciadas e em estágio de pré-adipócitos e com a indução da diferenciação e o aumento 

de acúmulo de gordura crescente já no adipócito maduro, este fator mostra-se cada vez mais 

expresso, caracterizando assim, um marcador de diferenciação, bem como evidenciado na 
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figura 8 deste trabalho, demonstrando que o protocolo de diferenciação foi eficaz  (CHRISTY 

et al., 1989; SUN et al., 2003). 

Foi analisada a expressão das três catepsinas sobre o mesmo valor de threshold, desta 

forma podendo estabelecer qual seria mais ou menos expressa em dois pontos significantes da 

diferenciação (dia 0 e 10). Desta forma a figura 5 mostra que dentre as catepsinas, a que está 

expressa em maior quantidade é a L, seguida pela K e por fim S. Desta forma, é possível dizer 

que a expressão das catepsinas em 3T3-L1 segue o mesmo padrão do tecido adiposo humano. 

 Ao observar o aumento da expressão dessas catepsinas do dia 0 em relação ao dia 10 

é possível identificar que não há uma mudança significativa na expressão de CatK e CatL do 

dia 0 para o dia 10, porém no dia 10 a CatS torna-se detectável. Desta forma é possível dizer 

que as catepsinas são muito expressas em 3T3-L1, mesmo sem a presença outros tipos 

celulares, durante todo o período da adipogênese (OLIVEIRA et al., 2012). 

Dentre as catepsinas a que possui um maior potencial de clivagem sobre a leptina, é a 

CatS que é capaz de fragmentar este hormônio fazendo com que o mesmo perca sua função 

totalmente (OLIVEIRA et al., 2012). Porém, foi observado que como em experimentos in 

vivo, as células 3T3-L1 possuem uma baixa expressão de CatS, enquanto que as catepsinas K 

e L são bem mais expressas.  

Para dar suporte a teoria de que a CatS é um possível elemento chave para a 

diferenciação do tecido adiposo, a literatura mostra que o tecido adiposo branco possui células 

como macrófagos que  por sua vez tem uma expressão de CatS elevada, desta forma as 

expressões de ambas as células seriam complementares e decisivas para a diferenciação 

(OLIVEIRA et al., 2012).  
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Já no experimento com 3T3-L1 a expressão de CatS se apresenta em níveis basais 

possivelmente porque não há outras células, como os macrófagos, misturadas aos adipócitos 

3T3-L1 formando um tecido. 

Sabe-se que ao utilizar inibidores de CatK durante a diferenciação de adipócitos, este 

processo será comprometido, mais efetivamente se esta inibição ocorrer entre os dias 0-2. 

(XIAO et al., 2006). Justamente, é no dia 2 do presente estudo que a CatK apresenta um 

aumento significativo de sua expressão. Desta forma é possível supor que a atividade de CatK 

é crítica em estágios iniciais da diferenciação de adipócitos (HAN et al., 2009). 

Outra evidência que sustenta a teoria é que a leptina é capaz de inibir a diferenciação 

de adipócitos até o dia 2. Interessantemente, CatK apresentam seu pico de expressão no dia 2 

(figura 9-A), o que pode ser um indício de que a função das catepsinas sobre a diferenciação 

seria mais do que apenas o remodelamento de matriz de fibronectina, tendo a leptina como 

seu alvo principal, talvez promovendo a clivagem do hormônio auxiliando por esta via a 

diferenciação (AMBATI et al., 2007; GESTA; TSENG; KAHN, 2007).. 

Além disto, já foram detectados em experimentos fragmentos de leptina no soro 

humano. Esses fragmentos podem ter atividade biológica, a clivagem do hormônio por uma 

das catepsinas não garante que o mesmo não conseguirá ligar ao receptor e transmitir o sinal 

para o SNC (OLIVEIRA et al., 2012). 

Assim sendo, os dados encontrados neste estudo podem fortalecer a hipótese de que as 

catepsinas, em especial a CatK devido ao seu pico de expressão detectado do dia 2 da 

diferenciação de 3T3-L1, seriam elementos críticos para que a diferenciação ocorra, não 

apenas pela degradação da matriz extracelular, mas também atuando como inibidor da 

atividade da leptina, como indutora da apoptose em adipócitos, permitindo assim o 

desenvolvimento do tecido adiposo.  
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Porém serão necessários mais estudos acerca do tema para que se chegue a conclusões 

definitivas sobre a regulação das catepsinas sobre a adipogênese. 
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6 CONCLUSÃO 

 Não são observadas diferenças significantes nos níveis de expressão entre o dia 0 e 10 

(CatL e CatK); 

 CatK e  CatL apresentam-se bastante expressas em células 3T3-L1; 

 CatL demonstra uma expressão regular durante toda a diferenciação; 

 Há um pico no dia 2 CatK; 

 Expressão de CatS é detectada em 3T3-L1 no dia 10. 
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