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RESUMO

A presente revisão sistemática tem como objetivo avaliar a relação entre os
níveis séricos de irisina e seus efeitos para indivíduos com obesidade e que
apresentem distúrbios cardiometabólicos nos últimos 10 anos. A irisina é uma proteína
proveniente da quebra da proteína fibronectina tipo III de domínio-contendo 5 OU
fibronectina tipo III contendo a proteína 5 (FNDC5). É produzida e secretada no tecido
muscular, principalmente durante a prática de exercício físico. O estudo analisou
artigos publicados entre os anos 2010 a 2020 e foram incluídos os estudos
observacionais e ensaios clínicos, e excluídos os artigos de revisão, carta ao autor,
artigos que tratassem apenas de indivíduos saudáveis,

estudos experimentais e

artigos que tratassem de outras doenças além de doenças cardiovasculares. Foi
observado que, apesar de haverem poucos estudos, o padrão alimentar está associado
ao aumento da secreção de irisina através de modulação do gene precursor da
proteína FNDC5. Os estudos analisados apontaram uma relação limitada entre as
concentrações plasmáticas de irisina e a homeostase da glicose sanguínea em
pacientes com sobrepeso e obesidade. Existe uma relação entre as concentrações
séricas de irisina e o surgimento ou agravamento de distúrbios cardiovasculares, porém
apesar de algumas controvérsias, a maioria dos artigos analisados demonstra um
papel importante da ação da irisina nesses distúrbios, podendo ser considerada até um
marcador para eles. Conclui-se então que os níveis séricos de irisina apresentam um
papel importante na prevenção de doenças associadas à obesidade e aos distúrbios
cardiometabólicos.

Palavras-chave: Irisina, Doença cardiovascular, Obesidade, hipertensão, diabetes.
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ABSTRACT
This systematic review aims to assess the relation between irisin serum levels
and its effects for obese individuals with cardiometabolic disorders in the last 10 years.
Irisin is a protein derived from the cleavage of domain-containing type III fibronectin 5
protein OR type III fibronectin containing protein 5 (FNDC5). It is produced and secreted
in muscle tissue, especially during physical exercise. The study analyzed papers
published from 2010 to 2020, included observational studies and clinical trials,
excluding reviews, letters to the author, study only with healthy individuals, experimental
studies and studies that deal with other diseases besides cardiovascular diseases. It
was observed although scarce studies, dietary pattern is associated with increased
secretion of irisin through FNDC5 protein precursor gene modulation. The analyzed
studies showed a limited relation between serum concentrations of irisin and blood
glucose homeostasis in overweight and obese patients. There is a relation among
serum irisin concentrations and onset or worsening of cardiovascular disorders,
however despite some controversies, most of the studies analyzed demonstrate an
important role of irisins activity in these disorders, and can even be considered as a
marker for them. In conclusion, irisin serum concentration plays an important role in the
prevention of diseases associated with obesity and cardiometabolic disorders.
.

Key-words: Irisin, Cardiovascular Disease, Obesity, hypertension, diabetes.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a obesidade já é considerada
o distúrbio nutricional e metabólico mais prevalente no mundo, tendo uma alta
prevalência de obesidade e também de sobrepeso entre adultos jovens em muitos
países, incluindo o Brasil (IBGE, 2015; WHO, 2000).
A obesidade é definida como uma doença metabólica e neuroendócrina,
resultado da interface entre o ambiente obesogênico e a predisposição genética como
fator intrínseco (MARQUES-LOPES et al, 2004). Favorece a ocorrência de doenças
cardiovasculares (DCV), pois além de elevar a pressão arterial e a concentração de
colesterol, promove aumento na resistência insulínica, dificultando a captação e
utilização de glicose. Desta forma, as alterações metabólicas consequentes contribuem
para o aparecimento e agravamento de doenças crônicas não transmissíveis (LIMA &
GLANER, 2006).
O excesso de peso está ligado ao risco do desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT), como a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes
mellitus (DM) tipo 2, dislipidemias e alguns tipos de cânceres (SOCERJ, 2017).
Acredita-se que a irisina possa estar envolvida na modulação do tecido adiposo
humano, atuando na alteração das características primárias do tecido adiposo branco,
levando a apresentar funções similares às do tecido adiposo marrom, um tipo de tecido
adiposo

de

qualidade

metabólica

diversa

e

inversamente

associado

ao

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (PANATI et al., 2016).
Estudos recentes mostram que o aumento das concentrações plasmáticas de
irisina está relacionada com a redução do conteúdo de triglicerídeos dos hepatócitos,
retardando o agravamento de hepatopatias, bem como com a redução da sensibilidade
à insulina e a melhora do metabolismo da glicose e de lipídios, auxiliando na regulação
metabólica (CHEN et al., 2015; SANCHIS-GOMAR & PEREZ-QUILIS, 2014).
A irisina estimula a expressão da proteína desacopladora 1 (UCP1), que estimula
a termogênese, podendo levar ao aumento do gasto energético e auxiliar na redução
do peso corporal, atuando na modificação da composição corporal, e na regulação do
metabolismo (GAMAS et al., 2015; DE SOUZA ROCHA et al., 2016.). Dessa forma,
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pode atuar também na prevenção e no retardo do desenvolvimento de distúrbios
metabólicos e doenças cardiovasculares.
Isso posto, o objetivo deste estudo é examinar sistematicamente a literatura e
avaliar o efeito da irisina sobre a obesidade e seu possível impacto nos distúrbios
cardiometabólicos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 OBESIDADE
A obesidade é caracterizada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como
excesso de peso que afeta a saúde, decorrente do consumo excessivo de calorias e
gasto energético insuficiente que acarreta maior risco de desenvolver diabetes mellitus,
hipertensão arterial, dislipidemias, DCV, aumentando a carga global de doença e
diminuindo a expectativa de vida (WHO, 2000).
Apesar de a obesidade ser comumente causada pelo desbalanço entre a
energia consumida e o gasto calórico, sua etiologia é complexa e inclui fatores
genéticos, fisiológicos, ambientais, sociais, econômicos e até mesmo políticos, uma vez
que, interagem em diferentes graus contribuindo para o seu desenvolvimento (WRIGHT
& ARONNE, 2012).
Transformações econômicas, sociais, sanitárias e culturais aliadas ao crescente
urbanismo e dificuldade à mobilidade social vêm transformando o perfil da população
brasileira em um grande número de obesos. Atualmente o Brasil ocupa o quinto lugar
entre os países com maior prevalência de obesidade, o quadro já é visto como
epidêmico. A obesidade está associada a enfermidades cardiovasculares como: HAS,
DAC, DM tipo dois, dislipidemia e a alguns tipos de cânceres (SOCERJ, 2017).
Em 2008 estimou-se que cerca de meio bilhão de indivíduos com mais de 20
anos eram obesos. Em todo o mundo, 2,8 milhões de pessoas morrem a cada ano,
resultado do sobrepeso e obesidade. Ao redor do mundo, a prevalência de obesidade
dobrou entre 1980 e 2014. Em 2014, mais de 1,9 bilhões de pessoas com 18 anos ou
mais foi sobrepeso. Destes, 600 milhões foram obesos, sendo 13% da população
adulta mundial (11% de homens e 15% de mulheres) (WHO, 2013). Estima-se que em
2030 57,8% da população terá sobrepeso ou obesidade (KELLY et al., 2008).
Indivíduos com sobrepeso ou obesidade possuem risco aumentado de
desenvolver doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral isquêmico e DM
tipo 2, devido aos efeitos metabólicos adversos sobre a pressão arterial, glicemia e
colesterol. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia a mortalidade mundial
devido às consequências do sobrepeso e obesidade chega a 2,8 milhões de pessoas
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por ano. Além do mais, o excesso de peso é responsável por 44% do diabetes e 23%
da cardiopatia isquêmica (ABESO, 2016).
Estudos mostraram uma forte associação entre o excesso de peso e a alta taxa
de morbimortalidade na vida adulta por DCV. A adiposidade tanto na idade adulta
quanto na adolescência tem forte influência sobre a estrutura e função do coração,
acarretando hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE) (WILLENS et al., 2007;
IACOBELLIS & WILLENS, 2009). O excesso de peso foi também demonstrado ser o
principal fator associado com calcificação da artéria coronária no estudo MUSCATINE
em adultos jovens. (RAJ, 2012).
A distribuição anatômica de gordura é reconhecida como um determinante do
risco de complicações associadas com a obesidade (PALOMER et al., 2005). No
entanto, o aumento da adiposidade visceral está associado a um maior risco de
complicações metabólicas e cardiovasculares do que o aumento da adiposidade
subcutânea (OUCHI et al., 2003; HEREDIA et al., 2004).
2.2 OBESIDADE E DOENÇA CARDIOVASCULAR
Segundo a OMS, existe um crescimento na prevalência de obesidade. Estudos
demonstram que mesmo com a atuação de setores da saúde no tratamento e
prevenção da doença, o aumento da prevalência permanece em dimensões
epidêmicas. Esse aumento se torna preocupante visto que a obesidade favorece o
surgimento e agravamento de DCV, levando ao aumento da pressão arterial e
dificultando a captação de glicose (CORNIER et al., 2011; WHO, 2013; BASTIEN et al.,
2014).
A fisiopatologia que envolve a obesidade e as DCV estão relacionadas
principalmente com o potencial inflamatório da própria obesidade. Essa inflamação
geralmente é decorrente de uma variedade de fatores, como liberação de adipocinas
inflamatórias, excesso de gordura visceral, dificuldade na captação de glicose podendo levar a resistência a insulina - distúrbios metabólicos, dislipidemia e
hipertensão. (BASTIEN et al., 2014).
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Existem diversos estudos que corroboram a relação entre a obesidade e o
excesso de tecido adiposo na saúde cardiovascular (GRUSON et al., 2010;
STRAZZULLO et al., 2010; HU et al., 2007; SONG et al., 2004). Tanto a obesidade
abdominal como a global estão associadas com o risco acidente vascular cerebral
(AVC), doença arterial coronariana (DAC), com aumento da mortalidade geral e após
eventos cardiovasculares (GRUSON et al., 2010; STRAZZULLO et al., 2010).
Para o diagnóstico de obesidade, o índice de massa corporal (IMC), ainda é o
método mais utilizado, porém apresenta limitações para determinação de risco
cardiovascular, por se determinar uma estimativa de massa corporal total, não
compartimentalizada. Existem outros índices de adiposidade, como os que estimam a
adiposidade visceral, que utilizam parâmetros como perímetro da cintura/quadril em
suas predições, que devem ser considerados para determinar o aumento no risco de
distúrbios cardiometabólicos. (BASTIEN et al., 2014).
Embora vários estudos afirmem que a maior causa da obesidade pode estar
relacionada uma ingestão alimentar desequilibrada, ela se trata de uma doença
metabólica e neuroendócrina, resultado da interface do ambiente obesogênico e da
predisposição genética como fator intrínseco (CHURCH et al., 2011; FAIENZA et al.,
2016).
Indivíduos obesos, por apresentarem excesso de tecido adiposo, sofrem de um
processo inflamatório anormal, devido ao desequilíbrio na produção de citocinas
inflamatórias relacionadas com o desenvolvimento de DCV e vários tipos específicos
de câncer (LAVIE et al., 2014; DIXON et al., 2014).
Estudos observaram que pacientes com DCV que também apresentavam
sobrepeso e obesidade grau I, obtiveram desfechos melhores ao avaliar mortalidade
total e cardiovascular quando comparados com indivíduos de IMC normal (COUTINHO
et al, 2011; IKEDA et al, 2011). Mesmo não apresentando adesão a mudança no estilo
de vida, os pacientes cardíacos com excesso de peso podem ter um prognóstico
melhor quando comparados com cardiopatas considerados eutróficos (HAMER et al.,
2013). Isso pode ser explicado pela distribuição do tecido adiposo (BRITTON et al.,
2011; BAYS, 2011). Logo, a distribuição da gordura está diretamente relacionada ao
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aumento dos fatores de risco dos cardiopatas, podendo agravar doenças como a
hipertensão, hiperglicemia, dislipidemia e resistência à insulina (BASTIEN et al, 2014).
De acordo com o American Heart Association (2011) a obesidade abdominal,
pode estar associada com infarto, DAC, mortalidade geral, independentemente de
outros fatores de risco cardíacos (ROGER et al., 2012). Esse excesso de gordura
abdominal ou visceral pode estar diretamente envolvido em distúrbios metabólicos e
cardiovasculares e resistência à insulina (BRITTON et al., 2011; ZHANG et al., 2013).
Bastien e colaboradores, em 2014, observaram que apesar do valor de IMC, a
gordura visceral está relacionada com anormalidades diabetogênicas e aterogênicas,
tais como: resistência à insulina, aumento nos níveis séricos de triglicerídeos
apolipoproteínas B, dislipidemia aterogênica (BASTIEN et al., 2014).
2.3 IRISINA
A irisina é uma miocina nova, descrita pela primeira vez em 2012, como um
hormônio produzido no músculo. É regulada pela PGC1ꭤ (do inglês, peroxisome
proliferator-activated receptor gamma coactivator1-alfa) é um coativador transcricional
que participa de muitos processos biológicos relacionados ao metabolismo energético),
induzida pela ação da atividade física no músculo. Quando estimulada, a PGC1ꭤ,
estimula a produção do gene FNDC5, precursor da proteína FNDC5 que é quebrada
em irisina e liberada na corrente sanguínea. (BOSTRÖM et al. 2012)
Em humanos, é expressa principalmente no músculo esquelético e em órgãos
compostos por tecido muscular. Estudos demonstram uma relação direta entre o
aumento da atividade física e o aumento dos níveis de irisina. Além do tecido muscular,
existem dados que demonstram a produção de irisina no tecido adiposo, apesar de
essa produção ser 100-200 vezes menor do que a do tecido muscular. (BOSTRÖM et
al., 2012; SCHUMACHER et al., 2013)
A atuação da irisina se dá por meio do amarrozamento (browning) do tecido adiposo
branco, o aumento da expressão da UCP1 no tecido adiposo, que pode auxiliar no
aumento do gasto energético levando a uma melhora no metabolismo e uma leve
perda de peso. Estudos experimentais demonstram a sua atuação em mecanismos
16

reguladores de glicose e reguladores de peso. Estudos demonstram correlação positiva
entre os níveis de irisina e parâmetros antropométricos, idade e massa muscular, e
demonstram uma relação também com o IMC. (HUH et al., 2012; PERAKAKIS et al.,
2017).
2.4 OBESIDADE, TECIDO ADIPOSO E IRISINA
O tecido adiposo é conhecido por ser o reservatório energético do organismo.
Os mamíferos apresentam dois tipos de deste tecido, o branco, comum em diversos
animais e o marrom, presente somente nos mamíferos, ambos com diferentes
atividades metabólicas. No tecido adiposo branco se encontra o triacilglicerol. Em 1968,
Salans e colaboradores descrevem a relação entre o tecido adiposo branco
armazenado, o tamanho dos adipócitos e alterações metabólicas. O tecido adiposo
marrom começou a ser descrito em alguns mamíferos em 1551, porém apenas no
último século se percebeu que ele está presente em todos os mamíferos, como fator
evolucionário (SALANS et al., 1968; CANNON & NEDERGAARD, 2004).
É importante ressaltar que o tecido adiposo marrom exerce uma função
metabólica e termogênica, através da expressão da UCP1 ou termogenina, uma
proteína mitocondrial que atua no aumento da termogênese (geração de calor),
levando a um aumento do gasto energético. Além disso, existem estudos que sugerem
a relação entre o tecido adiposo marrom e uma função antiobesidade, atuando em
disfunções metabólicas (ROTHWELL & STOCK, 1979; VIRTANEN et al., 2009).
No adipócito marrom estão presentes mitocôndrias que apresentam uma
grande quantidade de UCP1, responsável pela geração de energia e termogênese. A
mitocôndria presente nesse tipo de tecido apresenta uma taxa de respiração maior que
mitocôndrias de outros tecidos, ou seja, são capazes de atuar na presença de
substratos oxidáveis mesmo na ausência de ADP, isso ocorre devido a atuação
desacopladora da UCP1 na permeabilidade de prótons na membrana. Apesar de não
ser comprovado, autores sugerem que os ácidos graxos ou derivados podem estar
envolvidos na ativação da UCP1, levantando a teoria de que a própria lipólise
desencadearia um processo de ativação da proteína. Atualmente existem três teorias
17

de como o ácido graxo agiria nessa ativação, podem agir como reguladores alostéricos,
como cofatores ou como transportadores de prótons (CANNON & NEDERGAARD,
2004; VIRTANEN et al., 2009).
Existem fatores genéticos, como a expressão de PGC1ꭤ, que atuam na
regulação da diferenciação do fenótipo do adipócito. O PGC1ꭤ está envolvido na
regulação da biogênese mitocondrial, metabolismo oxidativo e termogênese. Xu e
colaboradores, em 2011, desenvolveram um estudo experimental onde demonstram
que a atividade física pode induzir a geração de novos adipócitos marrons, atuando na
fase de diferenciação dos pré-adipócitos, aumentando também a expressão de UCP1,
e em 2012, Boström e colaboradores, desenvolveram um estudo que corrobora esses
resultados, demonstrando que o exercício físico gera efeitos mediados pela PGC1α,
estimulando o aumento da expressão do gene FNDC5 (CEREIJO, GIRALT &
VILLARROYA, 2015; XU et al., 2011; BOSTRÖM et al., 2012).
A FNDC5 é clivada na membrana celular e se torna uma miocina chamada
irisina, que então é liberada no sangue. Essa miocina, liberada durante o exercício
físico, atua como hormônio que age sobre o tecido adiposo branco, causando um efeito
chamado de browning, onde os adipócitos brancos se tornam o que os autores
classificam de adipócitos bege, que tem como característica a capacidade de produção
de UCP1, atuando de forma similar aos adipócitos marrons, logo, a conversão dessas
células pode auxiliar no aumento da termogênese, do gasto energético, levando a uma
possível redução de peso, regulação da homeostase de glicose e diminuição da
resistência à insulina (BOSTRÖM et al. 2012, HUH et al., 2012).
2.5 IRISINA E SUA RELAÇÃO COM A COMPOSIÇÃO CORPORAL
O aumento das concentrações plasmáticas de irisina está amplamente
associado ao exercício físico, e acredita-se que a mesma possa estar envolvida na
modulação do tecido adiposo humano, atuando na conversão de tecido adiposo branco
para tecido adiposo marrom, um tipo de tecido adiposo de qualidade metabólica
diferente e inversamente associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(PANATI et al., 2016).
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A irisina age como precursora da UCP1, que estimula a termogênese, podendo
levar ao aumento do gasto energético e auxiliar na redução do peso corporal, atuando
na modificação da composição corporal, e na regulação do metabolismo (GAMAS et
al., 2015; DE SOUZA ROCHA et al., 2016.).
A irisina também tem sido observada em pacientes com doença renal, onde
segundo Lee, 2015 os níveis séricos de irisina são significativamente menores em
pacientes que realizavam diálise peritoneal comparado ao grupo controle. Além disso,
os níveis séricos estão significativamente associados a sarcopenia e aterosclerose
carotídea em pacientes que realizam diálise peritoneal. (LEE, 2015)
Assim como o exercício físico, o padrão alimentar também está relacionado com
o aumento da secreção de irisina através de modulação genética. Segundo Leiherer e
colaboradores (2016) o aumento no consumo de alimentos ricos em polifenóis, como a
quercetina e o resveratrol, pode estar associada com a modulação do gene precursor
da FNDC5, levando também ao aumento da secreção de irisina.
Dessa

forma,

pode

atuar

também

na

prevenção

e

no

retardo

do

desenvolvimento de distúrbios metabólicos e doenças cardiovasculares.
2.6 IRISINA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR
Na literatura discute-se a hipótese relacionando a irisina com o perfil lipídico,
mas precisamente com o metabolismo do HDL-c, onde os baixos níveis do HDL-c
sinalizaria um feedback para os miócitos, estimulando a secreção de irisina afim de
tentar reparar esse metabolismo alterado (PANAGIOTOU et al., 2014; LETHI et al.,
2013). Alguns estudos corroboram com a hipótese, demonstrando que a irisina pode
estar diretamente relacionada ao perfil lipídico, onde o HDL-c seria um dos parâmetros
críticos que afetam diretamente os níveis de irisina (LOPEZ-LEGARREA et al., 2014;
PERAKAKIS et al., 2017; REINEHR et al., 2015).
Apesar da relação dos níveis de irisina com o perfil lipídico, Bensmaïne e
colaboradores (2019), demonstram através de um estudo com indivíduos obesos e
indivíduos que apresentam lipodistrofia, que não existe uma relação significativa entre
a gordura corporal total e os níveis de irisina, desta forma, a distribuição de gordura
corporal não influenciaria na secreção do hormônio. Ao mesmo tempo, o mesmo
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estudo demonstra uma correlação significativa entre os níveis de irisina e o percentual
de massa magra (BENSMAÏNE et al., 2019).
Outros estudos mostram que o aumento das concentrações plasmáticas de
irisina está relacionada com a redução do conteúdo de triglicerídeos dos hepatócitos,
retardando o agravamento de hepatopatias, bem como com a redução da sensibilidade
à insulina e a melhora do metabolismo da glicose e de lipídios, auxiliando na regulação
metabólica (CHEN et al., 2015; SANCHIS-GOMAR & PEREZ-QUILIS, 2014).
Segundo Erol e colaboradores (2016), as concentrações séricas de irisina
também podem estar inversamente relacionadas ao desenvolvimento de diabetes
gestacional, de modo que seus níveis plasmáticos podem funcionar como um possível
biomarcador do aparecimento da doença (EROL, et al. 2016).
Em 2019, Khorasani e colaboradores demonstraram que pacientes diabéticos
diagnosticados com alguma disfunção cardiovascular apresentam uma redução nos
níveis plasmáticos de irisina. Concomitantemente, Korkmaz e colaboradores (2019)
apontaram uma relação limitada entre as concentrações plasmáticas de irisina e a
homeostase da glicose sanguínea em pacientes com sobrepeso e obesidade. Estes
estudos indicam que a irisina pode atuar na prevenção de alguns fatores de risco e/ou
agravamento de DCV, mas não intervém diretamente como tratamento. A sua ação
pode ocorrer de forma indireta já que o aumento das suas concentrações plasmáticas
está relacionado a prática de atividades físicas e a um padrão alimentar saudável
(KHORASANI, et al. 2019; KORKMAZ, et al. 2019).
Blüher e colaboradores, em 2014, realizaram um estudo de intervenção onde
observaram que através na mudança do estilo de vida, principalmente alimentação,
associados à atividade física, foram capazes de aumentar os níveis séricos de irisina,
observando uma relação entre esse aumento e a insulina de jejum, assim como com a
redução da resistência de insulina (BLÜHER, et al. 2014).
Tendo em vista o aumento na incidência de sobrepeso e obesidade na
população, bem como o aumento na incidência de doenças cardiovasculares, é
necessária uma análise e integração dos estudos sobre a atuação da irisina nessas
doenças.
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3. JUSTIFICATIVA
Considerando o aumento progressivo da prevalência da obesidade no mundo e
diante do cenário pandêmico de morbimortalidade cardiovascular e da importância
clínica das alterações cardiometabólicas que a atuação da irisina pode estar
relacionada, sugere-se uma análise da literatura dos últimos anos a fim de conhecer o
papel deste hormônio sobre o tecido adiposo e as DCV, visando também identificar
evidências que poderão auxiliar no tratamento destas enfermidades.
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4. QUESTÃO DA PESQUISA
Quais são os efeitos da irisina nas alterações cardiometabólicas em indivíduos obesos
com fator de risco de DCV?
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5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo geral
Este estudo teve como objetivo identificar, obter e analisar estudos que demonstrem o
efeito da irisina nas alterações cardiometabólicas em indivíduos obesos com fatores de
risco para DCV.
5.2 Objetivos específicos
Em relação a irisina na literatura:
a. Analisar os níveis séricos e em tecido adiposo em indivíduos obesos e não
obesos;
b. Analisar os níveis séricos e em tecido adiposo nos diferentes fatores de risco
para doença cardiovascular;
c. Comparar alterações cardiometabólicas segundo seus níveis séricos.
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6. MATERIAIS E MÉTODOS
6.1. Definição do objeto do estudo
A irisina é uma molécula que teve sua primeira descrição científica feita em
2012, e se trata de uma miocina que se comporta como hormônio e é produzida
principalmente nos tecidos musculares. Nas células musculares são produzidas as
proteínas FNDC5, que são clivadas em irisina. Atualmente, existem teorias da sua
produção também em mitocôndrias no tecido adiposo. Logo, este estudo busca unir a
produção científica sobre a atuação da irisina.
Como intervenção e exposição foi trabalhado com a irisina na sérica, uma vez
que as intervenções são em sua maioria alimentares ou de mudança de hábitos. Em
estudos observacionais vamos analisar todas as formas de irisina apresentadas,
séricas ou do tecido adiposo.
6.2. Busca de estudos e critérios de elegibilidade
A busca foi definida a partir da estratégia PICOS: população, intervenção,
comparação, outcome (desfecho), study design (tipo de estudo). Os revisores
selecionaram

as

seguintes

palavras-chaves

obesity,

hypertension,

diabetes,

cardiovascular diseases, irisin, que foram combinadas com o conector AND, sendo
definidas essas definidas pelos revisores e um descritor da saúde (MeSH e DeCS).
A pesquisa foi realizada em junho de 2020 nas seguintes bases SCIENCE
DIRECT, SCOPUS, PUBMED e no LILACS com as estratégias de busca “IRISIN’’ and
“CARDIOVASCULAR DISEASES” and “OBESITY”, "IRISIN and OBESITY and
HYPERTENSION" e "IRISIN and OBESITY and DIABETES". Os critérios de inclusão
foram limitados a indivíduos com distúrbios cardiometabólicos e/ou obesos (IMC ≥
30kg/m²), estudos clínicos e observacionais; publicados desde o ano 2010 e aos
idiomas português e todas as línguas estrangeiras.
Foram excluídos os estudos experimentais, artigos de meta-análise, revisão
sistemática, carta ao editor, estudos apenas com indivíduos saudáveis e estudos com
outras doenças além das doenças cardiovasculares (doença renal crônica, doenças
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neurológicas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, hepatopatia, doenças
relacionadas a tireoide, câncer, doenças pulmonares, doenças gastrointestinais ou
qualquer outra doença sistêmica severa).
6.3. Desfechos primários e secundários
Como desfecho primário serão consideradas as alterações dos níveis de
irisina em indivíduos com distúrbios cardiometabólicos e/ou obesidade. Como
desfechos secundários serão consideradas alterações cardiometabólicas, alterações
de marcadores de homeostase glicêmica, alterações nas variáveis antropométricas.
6.4. Extração de dados
A extração de dados foi feita em pares, a partir de uma planilha baseada no
documento feito por Pereira e Galvão (2014) sobre como elaborar uma revisão
sistemática.
Foram excluídos artigos em duplicata, os remanescentes passaram por
análise de título e resumo para adequação nos critérios descritos. Posteriormente, os
artigos selecionados foram lidos na íntegra e após essa análise, foram excluídos os
artigos que não se encaixavam nos critérios de inclusão.
6.5. Avaliação de risco de vieses
O risco de viés foi avaliado por dois revisores separadamente. Qualquer
divergência foi resolvida por discussão e acordo entre os dois revisores.
Os artigos de estudo clínico foram avaliados segundo o risco de viés com
base na ferramenta da Cochrane Collaboration (RoB – Risk of Bias). Esta ferramenta
baseia-se em sete aspectos, sendo eles geração de sequência, ocultação de alocação,
cegamento de participantes e profissionais, viés de detecção, viés de atrito, viés de
relato e risco geral de viés.
Os artigos de estudo observacional foram avaliados com base na ferramenta
da Cochrane Collaboration ACROBAT-NRSI, específica para esse tipo de estudo. A
ferramenta baseia-se em cinco aspectos principais, sendo eles, viés de seleção, viés
de aferição, viés de confundimento, viés de aferição dos desfechos e viés de relato
seletivo de desfechos.
25

Em ambas as ferramentas os aspectos foram avaliados individualmente,
sendo classificados em Baixo risco de viés, Risco de viés Incerto e Alto Risco de Viés.
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7. RESULTADOS
Neste estudo foram encontrados 151 artigos e selecionados 49 para leitura na
íntegra. Esses artigos passaram pelos processos de avaliação de elegibilidade a partir
dos critérios definidos, restando 30 artigos que foram incluídos na revisão sistemática
(figura 1).

Figura 1. Fluxograma de triagem e seleção dos artigos em andamento

7.1. Características dos Estudos
Os estudos incluídos na revisão sistemática foram publicados entre os anos
de 2013 a 2020 e abrangiam adultos e idosos. Dentre os estudos selecionados tiveram
26 estudos observacionais e

4 estudos de intervenção (n total = 7585). Todos os

estudos avaliaram a relação da concentração ou atuação da irisina na obesidade e/ou
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em doenças cardiovasculares.

Ainda, os estudos avaliaram indivíduos que

apresentavam doenças associadas, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial
e infarto coronariano. Os estudos, de maneira geral, apresentaram variação no
tamanho da amostra de participantes. Entretanto, a maioria deles apresentou uma
amostra homogênea, mesmo os que tiveram perda significativa de participantes até
sua conclusão (Anexo 1).
7.2. Avaliação do risco de viés
Após a avaliação de risco de viés, de acordo com a Cochrane Collaboration
ACROBAT-NRSI (Anexo 2), de todos os estudos observacionais analisados, pelo
menos 60% apresentaram baixo risco de viés em todos os aspectos. Observando a
figura 2, podemos perceber que em relação ao viés de aferição, ao viés de aferição de
desfechos e ao viés de relato seletivo dos desfechos, mais de 75% dos artigos
avaliados apresentaram baixo risco de viés.

Figura 2. Avaliação do risco de viés em estudos observacionais de acordo com a
ferramenta Cochrane ACROBAT-NRSI.
Os estudos de intervenção foram avaliados pela Cochrane Collaboration Risk
of Bias – ROB (Anexo 3), e 50% dos artigos foram classificados como baixo risco de
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viés em todos os aspectos da ferramenta. Como podemos observar na figura 3 nos
aspectos geração de sequência, viés de detecção, viés de atrito e viés de relato, 75%
dos artigos apresentaram baixo risco de viés.

Figura 3. Avaliação do risco de viés em estudos de intervenção de acordo com a
ferramenta Cochrane Risk of Bias - ROB.

29

8. DISCUSSÃO
A descoberta de irisina é relativamente recente - como descrito, foi citada pela
primeira vez em 2012 como um hormônio produzido pelo músculo - ainda assim,
parece possuir um importante papel na regulação do metabolismo e na homeostase
glicêmica (BOSTRÖM et al., 2012). Existem poucos relatos sobre a relação da ingestão
alimentar com a produção de irisina. Ko e colaboradores, em 2016, sugeriram que uma
alimentação rica em antioxidantes e polifenóis, como a ingestão de alimentos presentes
na dieta DASH, pudessem estar associados ao aumento da expressão do hormônio
(KO, et al. 2016). De modo semelhante, em 2017 Agh e colaboradores demonstraram
uma associação entre a ingestão de ômega 3 e o aumento da expressão da irisina e,
apesar de estudos apontarem que a suplementação de EPA não teria efeito sobre a
irisina, a ingestão de ômega 3 em quantidades adequadas (720mg EPA e 480mg DHA)
poderia levar a um aumento de níveis séricos de irisina, a partir da sua ação no
transportador de glicose 4 (GLUT4), aumentando a expressão do PGC1ꭤ que por sua
vez estimula o aumento da UCP1 e da expressão de irisina (HUERTA, et al. 2015;
AGH, et al. 2017).
O tecido muscular é o principal responsável pela expressão da UCP1 e da
proteína FNDC5 que é clivada em irisina, logo, existe uma associação entre o exercício
físico e o aumento da secreção de irisina, porém, ainda existem controvérsias sobre a
frequência e intensidade desse exercício. Huh e colaboradores, em 2014, observaram
um aumento dos níveis séricos de irisina imediatamente após o exercício físico, dessa
forma foi possível estabelecer uma possível relação entre os níveis de irisina e a
captação de glicose e ácidos graxos no tecido muscular, contribuindo para a regulação
sérica dos mesmos (HUH, et al. 2014). Além da homeostase, a irisina parece estar
relacionada à composição corporal e associada ao gasto energético. Estudos
observaram a correlação inversa entre os níveis de irisina e o IMC, o que pode ser
explicado pela diferença na composição corporal dos indivíduos analisados, já que,
levando em conta a massa magra, as concentrações séricas de irisina apresentariam
uma correlação positiva (STENGEL, et al. 2013; SANCHIS-GOMAR, et al. 2014;
SHOUKRY, et al. 2016).
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Os estudos que avaliam os níveis de irisina na obesidade, em sua maioria,
afirmam que existe uma relação entre níveis elevados do hormônio e a redução do
risco do desenvolvimento de comorbidades associadas, como DM2 ou outros distúrbios
cardiometabólicos. Alguns estudos sugerem inclusive que os baixos níveis de irisina
podem ser considerados marcadores de risco para o desenvolvimento de doenças
associadas à obesidade, visto que os indivíduos que apresentaram obesidade e altos
níveis de irisina, apresentaram também melhor prognóstico, regulação no metabolismo
lipídico pela atuação na inibição da ATP sintase e consequente geração de calor, assim
como uma chance menor de complicação relacionada à resistência à insulina, onde
atua na redução de insulina sérica e da insulina de jejum (BELVERANLI, et al. 2016;
LIU, et al. 2016; SHI, et al. 2016; BONFANTE, et al. 2017; SAHIN-EFE, et al. 2018).
Além disso, as concentrações séricas elevadas de irisina se relacionam negativamente
com marcadores de adiposidade visceral e pode ter seu mecanismo de ação associado
a outros hormônios peptídicos, como a folistatina. Sugere-se uma relação direta entre a
irisina, o tecido adiposo e a folistatina, como mecanismo de regulação metabólica
(VAMVINI, et al. 2013; CAMPOLO, et al. 2020).
Ainda assim, alguns estudos observaram uma ação controversa das
concentrações de irisina em indivíduos obesos. Os níveis de irisina não se alteram ou
se

elevam

nos

pacientes, não agindo como marcadores nem reguladores

(SAADELDIN, et al. 2018) Nesses casos, existe a questão sobre a irisina ser a causa
da comorbidade ou a resposta do organismo, além disso, também foi observado que os
níveis de irisina são inversamente relacionados à idade e ao tempo de comorbidade. A
teoria mais citada é a de um provável mecanismo regulatório, onde os tecidos
produziriam a irisina de forma exacerbada, na tentativa de reverter o estado inicial e
atuar na regulação metabólica, porém, isso levaria a chamada resistência à irisina. Em
casos de idade mais avançada ou de um tempo de exposição a comorbidade elevado,
os níveis de irisina seriam mais baixos, o que pode ser explicado por uma provável
inibição na secreção de peptídeos por hiperglicemia ou por desregulação metabólica
(SESTI, et al. 2014; KHORASANI, et al. 2019).
A atuação da irisina no metabolismo pode ser observada por Panagiotou e
colaboradores, em 2014, onde houve uma relação entre o aumento dos níveis de irisina
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e a regulação de sub partículas lipoproteicas e no metabolismo de lipídios, assim como
outros estudos associaram elevados níveis de irisina com um melhor estado clínico. A
irisina, pela sua atuação na prevenção da resistência a insulina também se relaciona
com a redução da hemoglobina glicada, dessa forma, a redução das suas
concentrações também pode ser interpretada como um biomarcador de distúrbios
metabólicos (PANAGIOTOU, et al. 2014; LIU, et al. 2016; TANG, et al. 2019). Essa
ideia é corroborada pelo estudo desenvolvido por Emanuele e colaboradores, em 2014,
que comparou os níveis de irisina de centenários saudáveis com jovens obesos, e
constatou que a irisina pode ter um papel importante na longevidade e no
envelhecimento saudável, e ainda sugere que possa ser usada como um potencial
marcador de risco para doença cardiovascular (EMANUELE, et al. 2014).
Após análise da relação das concentrações de irisina com os distúrbios
cardiometabólicos foi percebido que alguns autores também sugerem o seu papel
como potencial biomarcador de risco de desenvolvimento desses distúrbios.
Acredita-se que a sua ação em conjunto com outros hormônios pode estar associada a
uma melhora da função endotelial por uma provável preservação do tecido ou por ação
sinérgica a outro mecanismo regulatório relacionado ao eNOS (HOU, et al. 2015;
SILVESTRINI, et al. 2019).
Alguns estudos apresentam uma relação entre elevados valores de irisina e a
presença ou agravamento de distúrbios cardiometabólicos, como caquexia cardíaca,
eventos cardíacos ocorridos pós falência cardíaca ou eventos cardiovasculares
adversos em pacientes com infarto no segmento ST. Em casos de agravamento existe
uma preocupação baseada na teoria da relação entre o aumento dos níveis de irisina e
a redução de ATP. Da mesma forma, a geração de calor a partir do ATP também
poderia causar um retardo na recuperação desses indivíduos. Porém, o estado
hiperadrenérgico causado por esses distúrbios, que leva a inibição da captação de
glicose pelo tecido muscular e pode causar dano ao pâncreas e resistência a insulina,
pode ser responsável por esse aumento nos níveis de irisina, através de um
mecanismo compensatório à resistência à insulina e como uma resposta metabólica do
tecido adiposo (SHEN, et al. 2017; HSIEH, et al. 2018; KALKAN, et al. 2018).
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Apesar desse achados, a maioria dos estudos envolvendo distúrbio
cardiometabólicos e irisina demonstram um possível papel da mesma na prevenção ou
no retardo do agravamento das comorbidades. A atenuação de inflamações e os
efeitos hipolipemiantes da irisina tem sido foco de estudos, que demonstram uma alta
correlação entre os baixos níveis de irisina e complicações cardiometabólicas, estando
inclusive relacionada a regulação dos níveis pressóricos de indivíduos que apresentam
algum distúrbio cardiovascular (ARONIS, et al. 2015; ABD, et al. 2019).
Assim como na obesidade, quando se trata de doenças cardiovasculares, os
baixos níveis séricos de irisina também podem agir como biomarcadores de
agravamento desses distúrbios, sugerindo mais uma vez o seu possível papel na
regulação da função endotelial.O estudo é corroborado por Wen-Jun e colaboradores,
em 2018, que sugerem que as concentrações de irisina seriam um possível
biomarcador de prognóstico de risco de infarto (DENG 2016; WEN-JUN, et al. 2018).
Em distúrbios cardiometabólicos ocorridos em indivíduos obesos, baixos níveis de
irisina também atuam como marcador de efeito pró arritmia, considerando que a
obesidade leva a um desequilíbrio da função endócrina do tecido adiposo e do tecido
muscular, apresentando valores até 1,6 vezes maiores em indivíduos obesos sem
complicações quando comparados a obesos com complicações cardiovasculares e
diabetes.(EL-LEBEDY, et al. 2018; ANASZEWICZ, et al. 2019).
Era esperado encontrar algumas disparidades nos artigos analisados, por se
tratar de um assunto relativamente novo e com escassez de informações, contudo, ao
fim dessa análise, foi observado que os artigos tratam de estudos com populações
específicas, apesar de se assemelharem nas características gerais, eram de regiões
distintas, com costumes e culturas diferentes, que podem influenciar diretamente na
resposta da irisina no organismo, levando em consideração as influências da
alimentação e dos costumes das diferentes culturas.
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9. CONCLUSÃO
Conclui-se, através dos artigos analisados, que a irisina se mostra um
hormônio de papel importante na prevenção e tratamento tanto de comorbidades
associadas à obesidade quanto de distúrbios cardiometabólicos. Sugere-se a validação
da padronização dos métodos de testagem dos níveis de irisina sérica. É encorajado o
desenvolvimento de mais estudos, com diferentes populações, a fim de compreender
mais claramente os mecanismos de ação da irisina.
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11. ANEXOS
Anexo 1. Tabela de características dos estudos avaliados (Tabela PICOS).
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Anexo 2. Tabela de avaliação de risco de viés segundo a ferramenta Cochrane ACROBAT-NRSI.
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