
 
 
 
 
 
 
 

JULIE TAKADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MANUTENÇÃO DO TECIDO ADIPOSO É FUNDAMENTAL PARA O 
CONTROLE METABÓLICO DO DIABETES MELLITUS INDUZIDO EM RATOS 

 
 
 

 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada  
Ao Instituto de Ciências Biomédicas  

Da Universidade de São Paulo,  
para obtenção do Título de 

Doutor em Ciências (Fisiologia Humana). 
 
 

Área de Concentração: Fisiologia Humana 
Orientador: Fabio Bessa Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2008 



RESUMO 

 

TAKADA, J. A manutenção do tecido adiposo é fundamental para o controle 

metabólico do Diabetes Mellitus induzido em ratos. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença complexa e multifatorial que está associada à 

elevada mortalidade, morbidade e perda na qualidade de vida, decorrentes de suas 

complicações que acabam afetando diversos órgãos e sistemas do organismo. A forte 

associação entre obesidade e resistência à insulina encontrada em vários estudos 

epidemiológicos denota a participação do tecido adiposo na patogênese das 

anormalidades metabólicas encontradas no DM. Entretanto, não só o excesso, mas a 

falta de tecido adiposo também pode desencadear sérias complicações metabólicas. 

Pacientes com lipodistrofias também manifestam severa resistência à insulina, 

hipertriacilglicerolemia, DM em idade pecoce e esteatose hepática, decorrentes da 

ausência ou falta de tecido adiposo. Dentre as diversas drogas antidiabéticas disponíveis 

no mercado, a metformina é a mais comumente utilizada como terapia inicial. Sua ação 

anti-hiperglicemiante consiste basicamente em reduzir o quadro de resistência à insulina 

em tecidos e órgãos, como músculo e fígado. As tiazolidinedionas (TZDs) são agonistas 

do receptor ativado por proliferadores de peroxissoma- gama (PPAR-γ). Eles exercem 

seu efeito sensibilizador à insulina ligando-se a estes receptores, promovendo assim a 

transcrição de vários genes insulino-sensíveis. A expressão desses receptores é mais 

abundante no tecido adiposo e, deste modo, este tecido é considerado o principal sítio 

de ação das TZDs. O modelo experimental de DM induzido por estreptozotocina (STZ) 

durante o período neonatal é caracterizado por hiperglicemia, polidipsia, polifagia, 

perda de peso, alterados níveis circulantes de insulina e um quadro marcante de 

resistência à insulina na idade adulta. Esta redução no peso corporal é acompanhada por 

reduzida massa adiposa, assim como do seu tamanho celular. O presente trabalho teve 

como objetivo verificar o papel da reduzida massa adiposa sobre as anormalidades 

metabólicas apresentadas por este modelo experimental induzido em ratos, assim como, 

avaliar as repercussões metabólicas de um tratamento prolongado por oito semanas e 

com início na quarta semana de vida dos animais. Cinco grupos de animais foram 

experimentados: controle não diabético (C); diabéticos tratados com: insulina (I); 

pioglitazona (P); ou metformina (M) e; grupo diabético não tratado (D). Ao final do 



acompanhamento, verificamos que: (1) os animais diabéticos tratados apresentaram 

melhora na glicemia, dos sintomas de polifagia e polidipsia e na sensibilidade sistêmica 

à insulina; (2) somente os tratamentos com I e P foram capazes de evitar a perda 

significativa de peso, assim como da massa adiposa peri-epididimal e subcutânea 

abdominal. (3) A melhora na responsividade à insulina em adipócitos isolados, 

representada neste estudo por aumento significativo no transporte intracelular de glicose 

e na sua metabolização, foi apenas observada nos grupos I e P, sendo praticamente 

inalterada no grupo M. Concomitante ao aumento significativo na captação de glicose 

pelos adipócitos, os tratamentos com I ou P promoveram: (4) aumento no conteúdo e na 

expressão de RNAm de GLUT4. A normalização da massa adiposa observada nos 

grupos I e P está relacionada a: (5) aumento na expressão de RNAm de fatores de 

transcrição diretamente relacionados à adipogênese (PPAR-γ , C/EBP- α, ADD-

1/SREBP-1c); (5) aumento na incorporação de glicose em lípides, juntamente com 

elevação na atividade e na expressão de RNAm das enzimas lipogênicas FAS e 

G6PDH); (6) aumento significativo nos níveis séricos de insulina, assim como no seu 

conteúdo pancreático. (7) Entretanto, somente o grupo P apresentou melhora 

significativa nos níveis circulantes de AGL, peptídeo C e leptina, sendo que os demais 

tratamentos apenas foram capazes de promover melhora discreta nestes parâmetros. 

Assim, o tratamento precoce e em longo prazo com pioglitazona é capaz de reverter o 

quadro de DM, o que indica que a manutenção da massa adiposa exerce um papel-chave 

no controle metabólico apresentado por este modelo experimental.  

 

Palavras-chave: Diabetes.   Resistência à insulina.   Tecido Adiposo.  Metabolismo de 

Glicose.  Lipogênese.   Lipólise.  Expressão Gênica.  

 

  

 



ABSTRACT 

 

TAKADA, J. The maintenance of adipose tissue is necessary to the metabolic 

control of Diabetes Mellitus induced in rats.  Thesis (PhD. In Sciences) – Institute of 

Biomedical Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2008. 

 

Diabetes Mellitus (DM) is a complex and multifactorial disease, associated with high 

mortality, morbidity and loss of life quality, decurrent from its complications that affect 

several organs and systems in the organism. A strong relationship between obesity and 

insulin resistance, described in many epidemiological studies, denotes the participation 

of adipose tissue in the pathogenesis of metabolic abnormalities seen in DM. However, 

not only the excess, but the lack of adipose tissue can also trigger serious metabolic 

complications. Lipodystrophic patients manifest hypertriacylglycerolemia, severe 

insulin resistance, early onset DM and fatty liver, as a consequence of the absence or 

lack of adipose tissue. Amongst many andiabetic drugs available in the market, 

metformin is the most commonly used as initial therapy. Its glucose-lowering effect 

consists basically in reducing insulin resistance in tissues and organs, such as liver and 

muscle. The thiazolidinediones (TZDs) are peroxissome proliferator activated receptor-γ 

agonists. They exert its insulin sensitizing effect by binding to these receptors, which 

can promote the transcription of many insulin sensitive genes. As the expression of 

these receptors is more abundant in adipose tissue, this site is considered the main target 

of TZDs action. The experimental model of streptozotocin (STZ) – induced DM during 

the neonatal period is characterized by hyperglycemia, polydipsia, polyphagia, weight 

loss, altered insulin levels and marked picture of insulin resistance during adult age. 

This weight reduction is followed by loss of adipose mass, as well as its cell size. The 

present study aimed to verify the role of reduced adipose mass on metabolic 

abnormalities seen in this DM experimental model induced in rats, as well as to evaluate 

the metabolic repercussions of long-term treatment, starting on the 4th up to the 12th 

week-old. Five experimental groups were performed: non-diabetic control (C); treated 

diabetic with: insulin (I); pioglitazone (P); or metformin (M) and; non-treated diabetic 

(D). At the end of the treatment, we verified that: (1) all treated diabetic groups showed 

improvement of glycemia and systemic insulin sensitivity and reduction of food and 

water intake; (2) only I or P treatments were capable to avoid the significant weight 

loss, as well as the reduction in epididymal and subcutaneous fat pad masses; (3) the 



improvement of insulin responsiveness in isolated adipocytes, here characterized by 

significant increase in intracellular glucose transport and its metabolization, was only 

observed in groups I and P, being almost unchanged in group M. Concomitant to this 

improvement, treatment with I or P promoted: (4) increase in GLUT4 content and its 

mRNA expression. The normalization of adipose mass in groups I and P is related to: 

(5) normalization of mRNA expression of transcription factors directly related to 

adipogenesis (PPAR-γ , C/EBP- α, ADD-1/SREBP-1c); (6) increase in glucose 

incorporation into lipids, together with rise in lipogenic enzymes FAS and G6PDH 

activity and mRNA expression; (7) significant rise of insulin levels and of its pancreatic 

content. (7) However, only group P showed significant improvement of FFA, C-peptide 

and leptin levels. Therefore, long-term treatment with pioglitazone was indeed able to 

avoid the development of DM abnormalities, indicating that the maintenance of adipose 

mass exerts a key role in the metabolic control presented by this experimental model.  

 

Key words: Diabetes  -  Insulin resistance  -  Adipose Tissue  -  Glucose Metabolism  -  

Lipogenesis  -  Lipolysis  -  Gene Expression  



1 INTRODUÇÃO 

 
 A incidência de Diabetes Mellitus (DM) vem aumentando dramaticamente nas 

últimas duas décadas, atingindo proporções epidêmicas em países industrializados e em 

desenvolvimento. Em 1985, 30 milhões de diabéticos foram diagnosticados no mundo 

todo. Em 10 anos, este número apresentou um salto para 135 milhões (representando 

cerca de 3% da população mundial) e, projeções indicam que a incidência de diabetes 

irá aumentar em 42%, atingindo assim, 300 milhões de pessoas em 2025 (WINER; 

SOWERS, 2004).  

Uma grande parte deste aumento mundial na incidência de diabetes se deve à 

globalização, que desencadeou uma série de mudanças no estilo de vida principalmente 

em países industrializados e em desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que, avanços 

nas áreas da medicina e saúde pública têm aumentado a expectativa de vida da 

população, com a erradicação de várias doenças infecciosas, a disponibilidade e 

abundância de alimentos, a produção em massa de alimentos industrializados e do tipo 

‘fast food’, além da modificação no tipo de atividade profissional em grande parte das 

ocupações que, há 50 anos, exigiam atividade física intensa e, atualmente, passou a ser 

uma atividade mais sedentária - em parte devido a avanços na tecnologia e no transporte 

em massa – têm contribuído para a maior incidência de doenças crônicas relacionadas 

ou agravadas pela obesidade (ZIMMET et al.., 2001; WINER; SOWERS, 2004).   

O DM é uma doença complexa e multifatorial que está associada à elevada 

mortalidade, morbidade e perda na qualidade de vida, decorrentes de suas complicações 

que acabam afetando diversos órgãos e sistemas do organismo. Um estudo realizado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstrou que 30 a 45% dos diabéticos 

apresentam retinopatia, 10 a 20% desenvolvem nefropatia, 20 a 35%, neuropatia e 10 a 

25% são portadores de doenças cardiovasculares, a principal causa de morte entre os 

diabéticos (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 1997).    

A partir destes dados, o DM pode ser considerado como uma doença com 

conseqüências devastadoras para a economia e, portanto, uma das principais ameaças 

para a saúde pública no século 21 (WINER; SOWERS, 2004).   

A estreita relação entre diabetes e doenças micro e macrovasculares sugere uma 

via fisiológica comum que envolve resistência à insulina e fatores de risco 

convencionais, como hipertensão e dislipidemias. De fato, a resistência periférica à ação 



da insulina está associada a um grupo de fatores de risco para doenças cardiovasculares, 

denominado de síndrome metabólica. As principais características desta síndrome 

incluem: obesidade central (visceral), dislipidemias (caracterizadas pela 

hipertriacilglicerolemia, reduzidos níveis de HDL-colesterol e elevados níveis de LDL-

colesterol), hiperglicemia e hipertensão arterial (MACFARLANE, 2001). 

O padrão de distribuição da gordura corporal também apresenta forte correlação 

com o DM, onde a adiposidade visceral, mesmo na ausência de obesidade clínica, é 

considerada como um importante indicador da presença de resistência à insulina e 

hiperinsulinemia. Alguns trabalhos demonstraram que indivíduos que desenvolveram 

diabetes já apresentavam adiposidade visceral acima do normal e outros tiveram 

aumento da mesma acompanhando o desenvolvimento da doença (FUJIMOTO, 2000). 

 Apesar da forte associação entre obesidade e resistência à insulina encontrada 

em vários estudos epidemiológicos, outros trabalhos demonstraram que o extremo 

oposto, a falta de tecido adiposo, também pode desencadear sérias complicações 

metabólicas. As lipodistrofias representam um grupo heterogêneo de desordens do 

tecido adiposo caracterizadas pela falta seletiva de gordura em várias partes do corpo 

(FOSTER, 1998). A ausência/perda de gordura pode variar desde depressões 

subcutâneas bem marcadas (lipodistrofias localizadas) até extensas e espalhadas, com 

ausência quase completa de gordura corporal (lipodistrofia congênita generalizada). 

Este último tipo de lipodistrofia também tem seu quadro agravado pela presença de 

severa resistência à insulina, hipertriacilglicerolemia, DM em idade precoce e fígado 

gorduroso (esteatose hepática não alcoólica) decorrentes da ausência de tecido adiposo 

(GARG, 2000).     

O tecido adiposo desempenha um papel ativo na homeostase energética, 

representando um importante reservatório energético corporal (mobilizando e estocando 

lipídeos), assim como apresentando tecidos altamente especializados na produção de 

calor. Além disso, pela disposição de seus depósitos se mostrar de forma abrangente, 

envolvendo órgãos e estruturas internas, o tecido adiposo apresenta outras funções, 

oferecendo proteção mecânica contra choques e traumatismos externos e no 

deslizamento entre vísceras e feixes musculares, garantindo a integridade e 

funcionalidade dos mesmos (FONSECA-ALANIZ et al.., 2006). 

As células do tecido adiposo branco armazenam os lipídeos, sob a forma de 

triacilgliceróis. Estes adipócitos são altamente especializadas, possuindo enzimas e 

proteínas reguladoras necessárias para sintetizar ácidos graxos (lipogênese) e estocar 



triacilgliceróis em períodos onde a oferta de energia é abundante e, promovendo a sua 

mobilização (lipólise), em períodos de escassez energética (FONSECA-ALANIZ et al.., 

2006). 

Já os depósitos de tecido adiposo marrom são responsáveis pela produção de 

calor, participando ativamente na regulação da temperatura corporal. É interessante 

notar que estes depósitos podem ser encontrados em fetos e recém-nascidos, porém se 

encontram praticamente ausentes em adultos. O tecido adiposo branco, por outro lado, 

apresenta-se mais abrangente, incluindo derme e tecido subcutâneo e, 

conseqüentemente, acaba por executar esta importante função na manutenção da 

temperatura corporal.  

Ao contrário do que se considerava antigamente, inúmeros trabalhos publicados 

nos últimos dez anos vêm demonstrando que o papel do tecido adiposo não se restringe 

apenas ao balanço energético, isolamento térmico e proteção contra choques mecânicos. 

A descoberta de adipocinas (fatores secretados pelos adipócitos) e de suas 

relações diretas e indiretas em processos que contribuem na aterosclerose, hipertensão 

arterial, resistência à insulina e DM comprovam a importância do tecido adiposo como 

elo entre adiposidade, síndrome metabólica e doenças cardiovasculares, assim como seu 

papel endócrino modulando o comportamento funcional do próprio tecido e outros, 

criando mecanismos de feedback entre eles (HERMSDORFF; MONTEIRO, 2004). 

Dentre as inúmeras adipocinas que vêm sendo descobertas na atualidade, alguns 

fatores parecem ter um elo direto no quadro de resistência à insulina. O fator alfa de 

necrose tumoral (TNF-α) age diretamente no adipócito, promovendo apoptose, inibição 

da lipogênese e aumento da lipólise (ARNER, 1995; MONTAGUE et al., 1998). A 

secreção e expressão do seu RNAm apresentam-se elevadas em obesos, correlacionando 

positivamente com o aumento do volume dos adipócitos, em especial do tecido adiposo 

visceral (WINKLER et al., 2003; KAHN; FLIER 2000; HUBE  et al., 1999). Em ratos 

obesos, a neutralização de TNF-α causou melhora significativa na captação de glicose 

em resposta à ação da insulina, indicando sua relação com a resistência à insulina na 

obesidade (HOTAMISLIGIL et al., 1993).  A resistina, outra adipocina, promove 

resistência à insulina por meio de aumento da produção hepática de glicose (RAJALA; 

SCHERER, 2003). Alguns estudos demonstraram que ela também exerce modulação 

negativa de uma ou mais etapas da sinalização da insulina para captação de glicose 

(STEPPAN et al., 2001). Níveis elevados são associados à obesidade e sua expressão 

pode estar aumentada em até 20% em populações com DM tipo 2 em comparação com 



a população não diabética (MCTERNAN et al., 2003). Assim como o TNF-α, sua 

expressão é 2 a 3 vezes maior no depósito visceral, o que poderia representar um 

importante elo entre obesidade abdominal e diabetes.  

Outra importante adipocina é a leptina, hormônio descoberto em 1994, produto 

do gene ob defeituoso no camundongo obeso ob/ob. Estes animais apresentam 

comprometimento no crescimento, na função reprodutiva e redução no limiar de apetite, 

levando a um quadro de obesidade semelhante àquele observado em animais diabéticos 

insulino-resistentes (ZHANG et al., 1994).  

A leptina desempenha um importante papel na homeostase energética, 

estimulando, em neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico, a expressão de 

neuropeptídeos ligados a mecanismos de inibição da ingestão alimentar (pro-ópio-

melanocortina - POMC e transcrito relacionado à cocaína e anfetamina - CART) e 

aumentando o gasto energético total – via inervação simpática. Além disso, em outros 

neurônios dos mesmos núcleos, a leptina inibe a expressão de neuropeptídio Y (NPY) e 

peptídio agouti (AgRP) envolvidos nos mecanismos de aumento de ingestão alimentar e 

na redução de gasto energético (FONSECA-ALANIZ et al., 2006).  

Alguns trabalhos trouxeram evidências de que a leptina interfere no 

metabolismo de lipídeos em consequência de sua ação sobre o sistema nervoso central 

(SNC). Van Dijk e colaboradores (1999) observaram que a infusão de leptina no 

terceiro ventrículo cerebral em ratos normais promoveu além da anorexia, uma perda 

maior de gordura em relação ao grupo controle que apenas recebeu a mesma quantidade 

de ração (pair-feeding) do grupo tratado. A justificativa para este achado foi uma 

acentuada oxidação de lipídeos (aferida por calorimetria indireta) no grupo que recebeu 

a infusão, em vista dos seus baixos níveis de ácidos graxos livres e cetonas em relação 

ao grupo controle. Corroborando com os achados de que a sinalização central da leptina 

é capaz de regular o acúmulo de lipídeos no fígado, Cohen e colaboradores (2002) 

observaram que o tratamento com leptina no terceiro ventrículo cerebral foi capaz de 

reduzir a transcrição hepática de estearoil-CoA desaturase (SCD1), enzima relacionada 

a síntese de triacilgliceróis (TAG) . 

A leptina também exerce efeitos sensibilizadores sobre a ação periférica da 

insulina. Em modelos animais com deficiência de leptina (camundongos ob/ob) e em 

casos de lipodistrofia, onde a perda de massa adiposa é significativa, o estado de 

hipoleptinemia resultou em severa resistência à insulina, dislipidemia, deposição de 

gordura no fígado e diabetes (EBIHARA et al., 2001).   



Um outro efeito exercido pela leptina é sobre a célula B. A primeira constatação 

foi a descoberta da expressão de duas isoformas do receptor (ObRa e ObRb) não só nas 

células B, mas também nas células D (delta). A leptina atua, por via endócrina, inibindo 

a secreção de insulina, por meio de vários mecanismos, como ativação dos canais de 

KATP, via PKC e também reduzindo os níveis celulares de AMPc (FEHMANN et al., 

1997; ZHAO et al., 1998; LEE et al., 2003). Além disso, a leptina também inibe a 

apoptose de células B. Em ratos Zucker diabéticos e obesos (ZDF), a disfunção da 

célula B está relacionada ao acúmulo de TAG. A superexpressão do receptor Ob-Rb 

nesses animais, levou a um aumento na oxidação intracelular de ácidos graxos livres e 

redução no conteúdo de TAG nas células, restaurando assim a secreção de insulina. 

Somado a isso, a leptina também regula fatores anti-apoptóticos reduzindo os níveis de 

óxido nítrico (NO) ( ZHAO et al., 2006). 

A adiponectina (adipoQ) é outra adipocina que possui efeitos diretos na 

sensibilidade à insulina. Diferente das demais, seus níveis circulantes se encontram 

reduzidos na obesidade. Hu e colaboradores (1996) observaram que esta adipocina é 

reduzida no camundongo ob/ob e outros achados demonstraram que na presença de 

resistência à leptina, há uma redução na síntese de adipoQ, indicando um possível efeito 

regulatória da leptina sobre a sua síntese (ZHANG et al., 2002).  

 

 

 

 

 

Classificação do DM 

Por ser uma desordem metabólica complexa atingindo vários órgãos em diversos 

graus, o DM pode ser classificado, baseado em sua etiologia, segundo o Expert 

Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus (COMITÊ DA 

ÁREA DE DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES MELLITUS, 

REPORT 1997), em: 

- diabetes mellitus tipo 1 (diabetes insulino-dependente – DM1); 

- diabetes mellitus tipo 2 (diabetes mellitus não-insulino-dependente – DM2); 



- outros tipos específicos, como defeitos genéticos na função da célula B ou na ação 

da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, induzido por drogas ou 

agentes químicos e infecções; 

- diabetes mellitus gestacional. 

 

Na maioria dos países, 10% dos pacientes diabéticos são diagnosticados como 

portadores do clássico DM1 e outros 5% apresentam o diabetes atípico do tipo 1 de 

início tardio. Aproximadamente 5% dos diabéticos apresentam etiologia de diabetes 

juvenil de início tardio (MODY), uma forma dominantemente herdada ocasionada por 

defeitos genéticos que causam redução na secreção de insulina. Já os 80% dos pacientes 

restantes, apresentam o DM2 (GERICH, 2001). 

 Alguns autores preferem descartar os termos juvenil ou adulto na caracterização 

do DM1 e DM2, apesar das diferenças que costumam marcar o início da doença, diante 

da crescente incidência de adultos recém-diagnosticados como diabéticos tipo 1 e de 

crianças e adolescentes com fenótipos característicos de DM2 (HARRIS; ROBBINS, 

1995; PINHAS-HAMIEL et al., 1996; DABELEA et al., 1998). 

 

Fisiopatologia do DM 

 A homeostase glicêmica é garantida por três eventos inter-relacionados que 

ocorrem em sincronia após a ingestão de glicose. O primeiro evento ocorre nas células 

B pancreáticas, onde o aumento na concentração de glicose plasmática estimula a 

secreção de insulina. Conseqüentemente, este aumento nos níveis circulantes de insulina 

inibe a produção endógena de glicose e promove o seu armazenamento na forma de 

glicogênio, efeitos estes que são vistos em maior intensidade no fígado, o principal 

órgão-alvo. A elevação da insulinemia em resposta à glicose também afeta a captação 

desta pelos tecidos periféricos e suprime a liberação dos ácidos graxos pelo tecido 

adiposo (GROOP et al., 1989; DEFRONZO, 1997; DEFRONZO, 1999). A ação da 

insulina, inibindo a produção hepática de glicose e estimulando a sua utilização nos 

tecidos periféricos, possibilita a diminuição da glicemia, permitindo a sua manutenção 

dentro de níveis normais.  

 O DM1 é uma condição causada pela destruição autoimune das células B 

pancreáticas por linfócitos T das classes I e II (CD4+ e CD8+) e pela infiltração de 

macrófagos nas ilhotas, ocasionando a deficiência na secreção de insulina (DANEMAN, 

2006). Das hipóteses que tentam explicar a sua patogênese, duas merecem destaque.  A 



partir da década de 80, propôs-se um modelo que postulava que qualquer indivíduo 

poderia desenvolver o DM1, entretanto, apenas uma minoria manifestava a doença 

devido ao maior grau de suscetibilidade, determinada principalmente pela herança 

genética (EISENBARTH, 1986; REDONDO et al., 2001; DANEMAN, 2006).  Com 

uma maior suscetibilidade, o indivíduo necessitaria apenas se expor a um ou outro fator 

ambiental, capaz de engatilhar e alterar o sistema imune, provocando o início do 

processo de destruição celular. Ainda que nenhum estudo tenha sido capaz de 

comprovar uma relação direta entre tais fatores e o início da doença, cogita-se a 

participação de vírus (enterovirus, coxsackie, rubéola congênita), toxinas ambientais 

(nitrosaminas) e alimentos (exposição precoce às proteínas do leite de vaca, cereais ou 

glúten) na patogênese do DM1 (DANEMAN, 2006). 

 Na hipótese aceleradora, Wilkin (2001) postula que o diabetes é uma doença 

única, sem a clássica distinção dos tipos 1 e 2, sendo que apenas a taxa de perda de 

células B e o ‘acelerador’ específico responsável seriam os determinantes para o 

desenvolvimento de um ou de outro fenótipo. Os três ‘aceleradores’ seriam: (1) o 

potencial intrínseco para a alta taxa de apoptose de células B, essencial, porém 

insuficiente para desencadear o diabetes; (2) a resistência à insulina, resultante do ganho 

de peso e da inatividade física, sendo crucial para o elo proposto entre os dois tipos de 

DM, uma vez que a resistência à insulina prejudicaria ainda mais a função das células B 

que já apresentariam uma massa comprometida em virtude da apoptose acelerada, 

contribuindo assim para a expressão do diabetes clinico; e (3) a presença em apenas 

alguns indivíduos de predisposição geneticamente determinada para autoimunidade para 

células B. Deste modo, em  indivíduos insulino-resistentes com predisposição a um 

maior ritmo de apoptose, as células se tornariam metabolicamente mais ativas e 

apresentariam maior risco para uma rápida deterioração funcional e manifestação do 

DM1 clássico. Já, na ausência deste acelerador imune, a apoptose seria mais lenta e a 

sua progressão levaria ao quadro de DM2. 

O DM2 pode ser definido como uma desordem heterogênea que é produto da 

interação de vários genes e o envolvimento de numerosos fatores de risco adquiridos ou 

ambientais (obesidade, dietas ricas em gordura, sedentarismo), que levam ao 

comprometimento da secreção e da sensibilidade à insulina (GERICH, 2001). Os níveis 

plasmáticos de insulina estão elevados, ao menos no início, porém são geralmente 

insuficientes para compensar a resistência presente nos tecidos (WILKIN, 2001).  



Como dito anteriormente, a perda do controle glicêmico associada a estes 

defeitos e a progressão da doença resultam em complicações em longo prazo, de ordem 

microvascular (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovascular (com aceleração do 

processo aterosclerótico levando a infarto do miocárdio, doença cérebro-vascular e 

vasculopatia periférica) (DEFRONZO, 1999; BOUCHE; GERICH, 2001; GOLDFINE, 

2003). Recentes trabalhos demonstraram a associação entre hiperglicemia e 

complicações relacionadas ao diabetes, onde se observou que um bom controle 

glicêmico leva à redução no risco de desenvolvimento de complicações vasculares 

(BOUCHE; GOLDFINE, 2003) 

 Resultados do United Kingdom Prospective Diabetes Study Group (UKPDS) 

apontaram para uma redução de 37% no risco de complicações microvasculares a cada 

ponto porcentual reduzido na média de hemoglobina glicada em indivíduos com DM2. 

O estudo conduzido pelo Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) indicou 

uma correlação positiva entre diminuições na média de hemoglobina glicada e reduzido 

risco para progressão de retinopatia em diabéticos tipo 1 (DCCT RESEARCH GROUP, 

1993; UKPDS, 1998). 

A implementação precoce de estratégias de tratamento mais agressivo que 

possam corrigir especificamente os defeitos no metabolismo de glicose associado ao 

DM2 tem o potencial de melhorar a vida dos pacientes por um longo período de tempo. 

Um trabalho apresentado pelo Epidemiology of Diabetes Interventions and 

Complications (EDIC), um estudo de quatro anos de acompanhamento conduzido pelo 

DCCT, revelou que a redução no risco para complicações persistiu por vários anos em 

pacientes que seguiram um tratamento agressivo desde os primeiros cinco anos de 

diagnóstico (EDIC, 1999). Em um estudo desenvolvido dentro do UKPDS, pacientes 

diabéticos recém-diagnosticados foram tratados com terapia convencional envolvendo 

apenas o controle na dieta ou com terapia intensiva, com insulina ou sulfoniluréia. O 

acompanhamento perdurou 10 anos e, durante este período, uma diferença de 0,9% nos 

valores de HbA1c foi mantida entre os grupos que receberam a terapia intensiva em 

relação ao grupo com terapia convencional. Esta diferença foi associada a uma redução 

de 25% no risco de complicações microvasculares no grupo que recebeu tratamento 

intensivo. Um outro estudo em paralelo, onde os pacientes foram divididos em 

tratamento convencional com dieta e terapia intensiva com metformina, demonstrou 

uma redução de 42% na mortalidade relacionada ao diabetes e decréscimo de 39% no 

risco de infarto no miocárdio nos pacientes que receberam o tratamento intensivo. 



 

O papel da resistência periférica à insulina 

Durante o período de jejum, o fígado desempenha um importante papel na 

manutenção da glicemia. A produção endógena da glicose é garantida pela glicogenólise 

e gliconeogênese. A redução na insulinemia, ocasionada pela condição de jejum, leva a 

um aumento nos níveis circulantes de ácidos graxos que, indiretamente, promovem uma 

maior produção de glicose, contribuindo para a normalização da glicemia. 

Na ausência de insulina, a liberação de ácidos graxos leva a um aumento dos 

seus níveis circulantes, promovendo indiretamente maior produção de glicose e 

contribuindo para a normalização da glicemia.  

 No DM2, os pacientes apresentam: hiperglicemia de jejum, aumento na 

produção hepática de glicose e níveis plasmáticos alterados de insulina, o que indica um 

quadro de resistência à insulina e comprometimento na sua secreção (GERICH, 2001). 

 DeFronzo e colaboradores (1989) observaram que pacientes diabéticos tipo 2 

com hiperglicemia de jejum apresentaram excessiva produção de glicose hepática, 

apesar da alta concentração de insulina plasmática encontrada nestes pacientes, 

indicando um quadro evidente de resistência hepática à insulina.  

A inabilidade da insulina em suprimir a produção de glicose e a forte correlação 

existente entre o aumento na produção hepática de glicose e a hiperglicemia de jejum 

apresentada pelos pacientes sugerem o papel crucial do fígado na fisiopatologia do 

quadro diabético (DEFRONZO et al., 1989; GROOP et al., 1989; MAGNUSSON et al., 

1992; DEFRONZO, 1997). 

A resistência periférica à insulina pode ser definida como uma condição de 

reduzida resposta à insulina e é caracterizada por uma inabilidade desse hormônio em 

promover o transporte de glicose pelo tecido muscular, em reduzir a liberação de ácidos 

graxos do tecido adiposo e em suprimir adequadamente a gliconeogênese pelo tecido 

hepático e renal (GROOP et al., 1989; BONADONNA et al., 1996; DEFRONZO, 

1997). 

Estudos envolvendo técnicas de clamp de glicose constataram a existência da 

resistência à insulina em pacientes diabéticos tipo 2, onde a captação de glicose era 

cerca de 30 a 60% menor do que a de indivíduos normais (WILLIAMSON et al., 1966; 

SHULMAN et al., 1990). 

A habilidade da insulina em estimular a captação de glicose se baseia em uma 

complexa cascata de sinalização que culmina na translocação de uma proteína 



transportadora de glicose - GLUT4 - do compartimento intracelular para a membrana 

plasmática (DEFRONZO, 1997). 

Defeitos na função do receptor de insulina, na sua via de sinalização, no 

transporte, na fosforilação e na oxidação de glicose e na síntese de glicogênio 

observados em pacientes diabéticos contribuem para o quadro de resistência periférica 

(DEFRONZO, 1997), assim como influências hereditárias e adquiridas. Embora raras, 

mutações no receptor de insulina, nos transportadores de glicose e em proteínas 

sinalizadoras já foram descritas (FUJIMOTO, 2000). Fatores ambientais como dieta, 

sedentarismo e idade interagem com predisposição genética e também contribuem para 

a prevalência da doença (KAHN, 1996; DEFRONZO, 1997). 

Vários fatores têm sido propostos como possíveis elos para a associação entre 

obesidade e resistência à insulina. Dentre eles, os ácidos graxos livres (AGL) merecem 

destaque frente ao grande número de trabalhos publicados demonstrando o seu papel no 

desenvolvimento da resistência à insulina e até mesmo na disfunção da célula B 

característica do DM (UNGER, 1995; BODEN, 1997; MCGARRY; DOBBINS, 1999; 

SHULMAN, 2000). 

Níveis elevados de AGL são comuns na obesidade e a sua liberação na 

circulação está associada à expansão da massa adiposa (JENSEN et al., 1989). Ainda, 

na presença de reduzida sensibilidade à insulina no tecido adiposo, há uma redução na 

supressão da lipólise mediada pela insulina, levando a um aumento nos níveis 

circulantes de AGL. Estes, por sua vez, poderiam levar à resistência muscular à 

insulina, a partir do ciclo proposto por Randle e colaboradores (1963), no qual elevados 

níveis de AGL competiriam com a glicose como substrato energético no músculo e 

tecido adiposo. Esta resistência foi comprovada em estudos em músculo cardíaco de 

rato in vitro que demonstraram um aumento na taxa de oxidação de ácidos graxos em 

relação à oxidação de glicose em resposta a elevadas concentrações de AGL, que foi 

associado a um decréscimo na captação de glicose estimulado pela insulina no músculo 

(RANDLE et al., 1963). Estudos posteriores em indivíduos saudáveis e diabéticos tipo 

2, utilizando condições de clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, constataram uma 

redução na captação de glicose estimulada pela insulina de 40 a 55%, após uma infusão 

lipídica quando comparada aos respectivos grupos controle (BODEN et al., 1994; 

BODEN; CHEN, 1995; RODEN et al., 1996). 

Além do ciclo de Randle, outros mecanismos propostos para o desenvolvimento 

de resistência à insulina frente a elevados níveis de AGL incluem reduções no 



transporte de glicose, na atividade da fosfatidil-inositol 3–quinase (PI3K) e na ativação 

de PKCs atípicas (DRESNER et al., 1999; GRIFFIN et al., 1999). 

 As anormalidades metabólicas presentes no DM também se estendem ao 

metabolismo lipídico. Na ausência de insulina ou em situações onde a sua ação está 

comprometida, ocorre um aumento na lipólise no tecido adiposo, com conseqüente 

aumento na sua mobilização, resultando em elevados níveis de AGL. Além disso, 

ocorre um aumento na gliconeogênese e na cetogênese. As enzimas aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) estão envolvidas nesses 

processos, permitindo a quebra de aminoácidos para sua utilização como substrato 

energético. Portanto, uma elevação nos níveis de atividade destas enzimas é indicativa 

não só de um aumento na gliconeogênese, mas também de injúria hepática 

(YANARDAG et al., 2005). Alguns trabalhos têm demonstrado que elevações na 

atividade da ALT poderiam ser indicadores de maior risco para o desenvolvimento de 

DM2 independente do índice de massa corporal e consumo de álcool (VOZAROVA et 

al., 2002; WANNAMETHEE et al., 2005). Um mecanismo proposto para explicar este 

elo seria o acúmulo de gordura hepática estimulando a produção de citocinas, como 

TNF-α e IL-6, que influenciariam o metabolismo de lipídeos no fígado, levando ao 

desenvolvimento da esteatose hepática. Deste modo, os elevados níveis de enzimas 

hepáticas ativariam resposta inflamatória que, por sua vez, prejudicaria a sinalização da 

insulina (VOZAROVA et al., 2005). 

Ao contrário do DM2, defeito na ação da insulina não é enfatizado como tendo 

papel primordial na patogênese do DM1. Entretanto, a presença de resistência à insulina 

é freqüente  em pacientes diabéticos tipo 1 e, estados fisiológicos de reduzida 

sensibilidade à insulina, tais como durante a puberdade e gravidez, estão associados ao 

início do DM1. Além disso, parentes em primeiro grau positivos para anticorpos de 

ilhota - indicativos de elevado risco para o desenvolvimento de DM1 - apresentam 

variados graus de resistência à insulina (FOURLANOS et al., 2004). 

 A resistência à insulina também poderia precipitar a eclosão da hiperglicemia 

quando a função das células B não é capaz de acompanhar o aumento das necessidades 

de insulina, em virtude do processo autoimune (no caso do DM1). A hiperglicemia 

secundária à resistência à insulina poderia aumentar o processo inflamatório na ilhota e 

a morte das células B. Alguns estudos já demonstraram que a glicose é capaz de induzir 

a produção de interleucina-1β (IL-1β), uma das citocinas pró-inflamatórias nas ilhotas, 

que regula a expressão do receptor Fas (CD95) – elemento-chave para o engatilhamento 



da via de sinalização extrínseca para a morte celular - e de autoantígenos nas células B, 

induzindo a sua apoptose (DONATH  et al., 1999; MAEDLER et al., 2002).   

 

Secreção alterada de insulina   

 A patogênese do DM também envolve o comprometimento do estímulo 

secretório de insulina mediado pela glicose. Indivíduos normais exibem uma resposta 

secretória bifásica em resposta à infusão de glicose. Após uma liberação aguda de 

insulina, ocorre uma segunda fase de secreção diretamente relacionada ao grau de 

elevação da glicemia (EDELMAN, 1998; DEFRONZO, 1999). Em pacientes 

diabéticos, a primeira fase de secreção está atenuada ou ausente e este defeito parece 

desempenhar um papel importante para a hiperglicemia pós-prandial. Além disso, a 

segunda fase de secreção está diminuída em comparação com indivíduos normais 

(MITRAKOU et al., 1992; POLONSKY et al., 1996). 

 É possível observar diferentes níveis de insulinemia em pacientes diabéticos, de 

acordo com a progressão da doença, com a severidade da resistência à insulina e com o 

grau de hiperglicemia de jejum. Saad e colaboradores (1989) observaram que pacientes 

diabéticos com hiperglicemia de jejum moderada (< 140 mg/dL) apresentavam níveis 

elevados de insulina plasmática durante o teste de tolerância à glicose, que 

aparentemente não eram suficientes para compensar a resistência à insulina. Entretanto, 

em glicemias de jejum superiores a 140 mg/dL, foi notada uma diminuição progressiva 

da insulinemia e deficiente secreção do hormônio. 

 Ainda que as anormalidades na homeostase glicêmica dos pacientes 

diagnosticados com DM já estejam identificadas, a seqüência etiológica sobre qual 

defeito - resistência à ou secreção prejudicada de insulina – dá início à cascata de 

eventos que levam ao desenvolvimento do quadro franco de diabetes continua sendo 

matéria de constante debate. Entretanto, sabe-se que a resistência à insulina e a sua 

secreção alterada estão presentes no diagnóstico do diabetes e, assim, estes dois fatores 

têm sido alvo da ação da grande maioria das drogas desenvolvidas pela indústria 

farmacêutica (DEFRONZO, 1999; GERICH, 2001). 

 

Tratamento 

 A intolerância à glicose ocorre como parte de uma síndrome metabólica 

complexa de resistência à insulina que pode envolver dislipidemia, hipertensão, 

obesidade entre outros defeitos.  



 A obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares e estudos 

indicam que a perda de peso pode reverter o quadro de resistência à insulina e melhorar 

marcadamente o controle glicêmico em pacientes obesos com DM.  

 O controle de peso, dieta equilibrada e a prática de atividades físicas são 

importantes componentes para o tratamento do DM. Entretanto, quando a dieta e o 

exercício falham em controlar a hiperglicemia, a intervenção farmacológica tem que ser 

associada (BECK-NIELSEN et al., 1979; DEFRONZO, 1999). 

 A indústria farmacêutica vem desenvolvendo, ao longo dos anos, diversas 

drogas na tentativa de melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. Os agentes anti-

hiperglicemiantes atuam de diversas maneiras, retardando a absorção de glicose 

mediante inibição de enzimas dessacaridases (acarbose), estimulando a secreção de 

insulina (sulfoniluréias, glimetinidas e seus análogos) e melhorando a sua sensibilidade 

(biguanidas e tiazolidinedionas). Em pacientes que apresentam um quadro de 

deficiência de insulina, devido à progressão da doença ou mesmo no DM1, a lista de 

insulinas sintéticas disponíveis no mercado é extensa, possibilitando um estilo de vida 

com menos privações. Aqui, abordaremos com maiores detalhes, a biguanida, a 

tiazolidinediona e a insulina por serem objetos de estudo neste trabalho.  

 

Biguanidas 

 O uso de guanidinas e seus derivados como agentes farmacoterápicos para o 

tratamento do DM data do início do século XIX. A guanidina foi também reconhecida 

como o constituinte hipoglicemiante ativo do lilás francês (Gallega officinalis), cujo 

emprego era muito comum na Europa para o tratamento do DM. A primeira biguanida a 

ser utilizada para esta finalidade foi a fenformina (fenil-etil-biguanida) na década de 50, 

entretanto, ela foi retirada do mercado devido a sua associação com acidose láctica 

(BAILEY, 1993; BAILEY e TURNER, 1996; GOODARZI; BRYER-ASH, 2005).  

A metformina é outro agente pertencente à classe das biguanidas, com estrutura 

química distinta da fenformina, com ausência de cadeia lateral lipofílica e sem fomação 

de anéis. Além disso, ela não é metabolizada pelo fígado e, portanto a incidência de 

acidose láctica é muito rara (CAMPBELL et al., 1996). Esta droga é largamente 

utilizada no tratamento de DM2. Sua ação anti-hiperglicemiante não envolve estímulo à 

secreção de insulina e, conseqüentemente, não promove ganho de peso e hipoglicemia. 

(STUMVOLL et al., 1995; WIERNSPERGER; BAILEY, 1999).  Este agente ainda 

apresenta outros efeitos benéficos, como a diminuição dos níveis de TAG, de LDL-



colesterol e de AGL (REAVEN et al., 1992; JEPPESEN et al., 1994; PERRIELLO et 

al., 1994). 

 

 

 

 

 

  

Entre os seus principais efeitos terapêuticos, o decréscimo da produção hepática 

de glicose e o aumento na captação de glicose no músculo contribuem para promover a 

redução nas concentrações de glicose sanguínea (GALUSKA et al., 1994; STUMVOLL 

et al., 1995). Alguns estudos apontam fortes indícios de que a quinase protéica ativada 

pela AMP (AMPK) esteja envolvida nos efeitos metabólicos da metformina.  

 A AMPK é uma enzima com três subunidades (uma catalítica - α; e duas 

reguladoras - β e γ) reconhecida como a principal reguladora das vias de biossíntese de 

lipídeos devido ao seu papel na fosforilação e na inativação de enzimas-chave da via 

lipogênica (ZHOU et al., 2001). 

Além disso, a AMPK responde a flutuações nos níveis celulares energéticos, 

promovendo a manutenção da homeostase energética, desativando vias consumidoras e 

ativando vias regeneradoras de ATP, em situações de estresse, como, por exemplo, 

durante o exercício, a isquemia cardíaca e a hipóxia (KEMP et al., 1999). A forma ativa 

da AMPK  promove fosforilação e inibição da acetil-CoA carboxilase (ACC), o que 

leva a uma redução na produção de malonil-CoA. Esta, por sua vez, deixa de inibir a 

carnitina palmitoiltransferase I (CPT-1), desencadeando o transporte mediado por CPT-

1 de ácidos graxos para a mitocôndria, promovendo a sua beta-oxidação. No músculo 

cardíaco e esquelético, este efeito leva à melhora na sensibilidade à insulina devido a 

um aumento na beta-oxidação de ácidos graxos (por meio da redução nos níveis de 

malonil-CoA) e melhor sinalização intracelular de insulina (mediante redução na 

geração de metabólitos lipídicos, como ceramidas e diacilglicerol) (SCHIMMACK et 

al., 2006). Já no fígado, além de estimular a oxidação de ácidos graxos e de inibir a 

ACC, a AMPK regula uma série de proteínas-chave envolvidas na síntese de colesterol, 

como a hidroxi-metilglutaril-CoA redutase (HMGR) (SCHIMMACK et al., 2006). 

Além disso, a AMPK parece mediar a expressão de RNAm da proteína 1c ligadora do 

elemento responsivo a esterol (SREBP-1 ou ADD-1), um importante fator de 

Figura 1. Estrutura química da 
metformina.    

 Fonte: GOODARZI; BRYER-
ASH 2005



transcrição estimulado pela insulina, envolvido na patogênese da resistência à insulina, 

dislipidemias e DM2 e cujos genes-alvos incluem enzimas envolvidas na via lipogênica, 

como a ácido graxo sintase (FAS) (KAKUMA et al., 2000; SHIMOMURA et al., 2000).  

Os estudos em tecido adiposo apresentam resultados controversos. Alguns 

estudos mostram que a AMPK promove a síntese de lipídeos e, outros, a lipólise 

(SULLIVAN et al., 1994; BERGERON et al., 2001). Alguns pesquisadores relataram 

que os efeitos periféricos da leptina envolvem a participação da AMPK, especialmente 

em músculo e fígado (MINOKOSHI et al., 2002). Além disso, esta quinase protéica 

também estaria envolvida nos efeitos metabólicos da adiponectina (YAMAUCHI et al., 

2002). Estudos mais recentes confirmaram esses achados e mostraram que a adipoQ 

ativa a AMPK e inibe a ACC no músculo esquelético, fígado e tecido adiposo e que os 

efeitos metabólicos desta adipocina são abolidos quando há bloqueio da via AMPK-

dependente (YAMAUCHI et al., 2002; WU et al., 2003).  

 

Tiazolidinedionas ou Glitazonas (TZDs) 

 As glitazonas englobam um grupo de compostos com um forte efeito 

sensibilizador de insulina. Dentre as drogas pertencentes a esta classe, as disponíveis 

comercialmente são: pioglitazona e rosiglitazona. Assim como a metformina, este grupo 

de agentes aumenta a sensibilidade à insulina em tecidos periféricos sem afetar a 

secreção de insulina. Apresentam como característica de sua estrutura química, um anel 

diona, que confere a atividade anti-hiperglicêmica que, entretanto, depende da presença 

de insulina. O restante da estrutura da molécula difere entre as drogas do grupo e é 

responsável pelas características farmacodinâmicas e farmacocinéticas (SALTIEL e 

OLEFSKY, 1996; GROSSMAN e LESSEM, 1997; MAGGS et al., 1998; GOMES, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Estes agentes melhoram a sensibilidade à insulina se ligando ao receptor ativado 

por proliferadores de peroxissoma – gama (PPAR-γ) que, por sua vez, ao dimerizar com 

Figura 2. Estrutura química das tiazolidinedionas atualmente disponíveis no mercado: piglitazona e      
  rosiglitazona.  
  Fonte: GOMES, 2006 



o receptor de ácido cis-retinóico (RXR), promove a transcrição de inúmeros genes 

insulino-sensíveis, como a lipase de lipoproteína (LPL), proteína transportadora de 

ácido graxo (FATP), proteína ligadora de ácido graxo no adipócito (aP2), GLUT4 entre 

outros (TRIPATHI et al., 2006).  

 PPAR-γ pertence a uma sub-família da família de receptores nucleares que 

regulam a expressão gênica em resposta à ligação em um sítio específico. Os PPARs 

formam heterodímeros com o RXR que, ao serem ativados, sofrem uma alteração na sua 

conformação levando a liberação do co-repressor e ligação do co-ativador. Deste modo, 

os heterodímeros são capazes de propagar ou reprimir a expressão gênica através da 

ligação do elemento responsivo específico ao PPAR (PPRE) na região promotora dos 

genes-alvo (HAMMARSTEDT et al., 2005). 

 Até o momento, três formas de PPAR (α, β, γ) foram identificadas, apresentando 

diferentes padrões de expressão e funções fisiológicas. O PPARγ, cujo receptor é alvo 

das TZDs apresenta 2 isoformas: PPARγ1 e γ2, que diferem na sua porção N-terminal. 

O PPARγ1 apresenta padrão de expressão similar ao PPARα e está principalmente 

envolvido na regulação de genes relacionados ao metabolismo de ácidos graxos. Já o 

PPARγ2 é predominantemente expresso no tecido adiposo, onde regula a diferenciação 

do adipócito (HAMMARSTEDT et al., 2005). 

 O tratamento de pacientes diabéticos com TZDs reduz consistentemente as 

glicemias de jejum e pós-prandial, os níveis de AGL e aumenta os níveis de HDL-

colesterol. Esta melhora é acompanhada por um remodelamento do tecido adiposo, onde 

grandes adipócitos são substituídos por células menores e mais insulino-sensíveis e, 

paradoxalmente, por algum ganho de peso (NOLAN et al., 1994; HALLAKOU et al., 

1997; MAGGS et al., 1998; OKUNO et al., 1998; SPIEGELMAN, 1998). 

 Alguns trabalhos relataram efeitos favoráveis das TZDs na sinalização de 

insulina e na captação de glicose em adipócitos. Apesar de não promover um aumento 

no conteúdo protéico e na expressão gênica do substrato do receptor de insulina 1 (IRS-

1) e no receptor de insulina (IR) no tecido adiposo, as glitazonas foram capazes de 

aumentar a fosforilação tirosina destas proteínas, além de ativar a cascata e aumentar a 

fosforilação em serina da Akt/PKB (HAMMARSTEDT et al., 2005). Outros trabalhos 

descreveram um aumento na expressão do GLUT4 com o tratamento com TZDs em 

células humanas e em modelos animais (YOUNG et al., 1995; SALTIEL; OLEFSKY, 

1996; RIEUSSET et al., 1999; FURUTA et al., 2002). 



 Alguns estudos indicam que este aumento na sensibilidade do adipócito à 

insulina provavelmente leva a uma inibição das taxas aceleradas de lipólise e uma 

redução nos níveis plasmáticos de AGL. Com a remodelação do tecido adiposo, as 

TZDs parecem inibir a liberação de adipocinas, como TNF-α., IL-6 e resistina, 

conhecidas promotoras de resistência à insulina no músculo e estimular a secreção do 

hormônio sensibilizador de insulina, a adipoQ (ZIERATH et al., 1998; KAHN et al., 

2000; MIYAZAKI et al., 2004). Além disso, estudos em culturas de células e in vivo 

demonstraram que as glitazonas também estimulam diretamente a via da AMPK no 

fígado e tecido adiposo e, portanto, a ativação desta via também poderia contribuir para 

o efeito anti-hiperglicemiante das TZDs (SAHA et al., 2004).   

 

Insulinoterapia 

 A utilização da insulina é tipicamente reservada para pacientes com DM1 e no 

DM2, quando outros tipos de tratamento, como modificações na dieta, atividade física, 

e agentes hipoglicemiantes orais, não obtiveram êxito no controle da glicemia. 

 A insulinoterapia geralmente garante um efetivo controle glicêmico, entretanto, 

tendo em vista a sua administração (subcutânea) não se assemelhar à via fisiológica 

(porta-hepática), ela não restaura completamente o padrão normal de controle e, apesar 

da glicotoxicidade estar diminuída, este tratamento não rompe o ciclo vicioso 

caracterizado por resistência à insulina e hiperinsulinemia (BAILEY, 1999). 

  

O Modelo Experimental de DM 

 Por se tratar de uma doença complexa com o envolvimento de vários órgãos e 

tecidos e sua crescente incidência em todo o mundo, o DM é objeto de estudo em vários 

laboratórios. Pesquisadores têm voltado a sua atenção aos mecanismos fisiopatológicos 

ainda não bem elucidados como um caminho para a busca de uma solução para o 

problema que aflige uma grande parcela da população mundial. Outra linha de pesquisa 

é o desenvolvimento de novas drogas que atuem nos mecanismos já conhecidos, como a 

resistência periférica à ação da insulina e a sua secreção prejudicada. 

 Um grande número de trabalhos tem utilizado um modelo experimental de DM 

induzido por uma droga diabetogênica (estreptozotocina – STZ) para abordar diversos 

aspectos relacionados à sua fisiopatologia. Portha e colaboradores (1989) observaram 

que a injeção de STZ no período neonatal (segundo e quinto dias de vida) em ratos 

levava a um quadro caracterizado por hiperglicemia, significativo decréscimo nos 



estoques pancreáticos de insulina, hipoinsulinemia frente aos elevados níveis de glicose 

plasmática e altos níveis de glucagon. Diante destas observações, este autor concluiu 

que o modelo seria viável para o estudo do crescimento das células B e das 

conseqüências a longo prazo da redução na massa pancreática de células B.  

Um estudo comparativo do dia de indução do diabetes revelou que a injeção da 

droga no dia do nascimento levava a um quadro passageiro de diabetes com alterados 

níveis plasmáticos de insulina e glicose que voltavam à normalidade logo após a 

primeira semana de vida (PORTHA et al., 1989). Uma explicação para este efeito seria 

a produção de novas células B a partir da mitose de células indiferenciadas dos ductos 

pancreáticos (DUTRILLAUX et al., 1982). 

Sabe-se que a estreptozotocina induz o diabetes em ratos a partir de um efeito 

citotóxico seletivo nas células B do pâncreas, onde o transportador de glicose 2 

(GLUT2) seria o responsável pela captação de glicose e teria participação na captação 

desta droga apenas pelas células B, explicando assim o dano preferencial por estas 

células produtoras de insulina. O mecanismo exato da destruição da massa celular ainda 

não é bem entendido, porém envolve a fragmentação do DNA e de proteínas através da 

formação de radicais livres alquilantes que levariam a uma redução nos níveis celulares 

de nucleotídeos e outros compostos, como NAD+, causando a rápida necrose das células 

B (RERUP, 1970; THULESEN et al., 1997; NIELSEN et al., 1999). Esta destruição 

celular no período neonatal leva a uma diminuição na secreção de insulina, ocasionando 

o quadro hiperglicêmico. Este, por sua vez, desencadearia o desenvolvimento de 

secreção de insulina prejudicada, a qual seria compensada por um aumento na secreção 

deste hormônio pelas células B restantes, mantendo os níveis glicêmicos dentro da 

normalidade. Entretanto, a partir da terceira semana de vida, estas células se tornariam 

incapazes de manter este mecanismo de compensação, entrando em exaustão. Neste 

período, o quadro de diabetes se instalaria com alterados níveis glicêmicos e 

insulinêmicos, estendendo-se por um período prolongado (AHRÉN, 1989). 

Apesar de vários estudos trabalharem com este modelo, existem poucos dados 

referentes a uma caracterização mais detalhada do ponto de vista metabólico, em 

particular sobre a existência de resistência periférica a ação da insulina a partir da 

injeção de estreptozotocina no período neonatal. 

Takada e colaboradores (2007) caracterizaram o metabolismo celular deste 

modelo experimental de diabetes mellitus induzido no período neonatal.  



 O acompanhamento semanal destes animais até completarem 12 semanas de 

vida revelou um quadro clínico típico de diabetes descompensado, com hiperglicemias 

pós-prandial e de jejum, aumento no consumo alimentar e hídrico (polifagia e 

polidipsia, respectivamente), aumento no volume urinário (poliúria) e presença de 

glicose na urina (glicosúria). Uma observação peculiar durante este acompanhamento 

semanal foi o marcante aumento nas glicemias e no consumo alimentar e hídrico destes 

animais a partir da sétima semana de vida. O teste de tolerância à glicose indicou que 

este modelo é intolerante, com secreção deficiente de insulina. A análise do conteúdo 

pancreático indicou uma reserva reduzida de insulina neste modelo experimental de 

diabetes na 12a semana de vida deste modelo experimental de diabetes, indicando a 

exaustão das células B pancreáticas (TAKADA et al., 2007). 

 Durante as 8 semanas de acompanhamento, observou-se uma piora no quadro 

diabético entre a 7ª e a 8ª semana de vida, com aumento na glicemia pós-prandial, 

agravamento dos sintomas clínicos de polifagia e polidipsia e redução no ritmo de 

ganho de peso semanal. Esta piora provavelmente está relacionada ao ganho de massa 

corporal, uma vez que estudos utilizando ratos diabéticos induzidos por STZ na fase 

pré-púbere observaram que a castração não foi capaz de evitar o aumento na glicemia 

durante a puberdade (TRENT et al., 1983). 

 Ensaios biológicos em adipócitos demonstraram que esse modelo de diabetes 

STZ-induzido apresentou infra-regulação de receptores de insulina, uma baixa captação 

de glicose estimulada pela insulina e uma reduzida metabolização da hexose dentro da 

célula (oxidação ou a conversão a CO2 e incorporação em lípides), revelando um quadro 

claro de resistência à insulina (TAKADA et al., 2007).  

 Além deste quadro clínico clássico de DM descompensado e resistência à 

insulina, alguns detalhes nos chamaram a atenção. Foi possível observar um menor 

ritmo semanal de ganho de peso corporal, resultando ao final de 8 semanas de 

acompanhamento, em animais com reduzido peso corporal e diminuição marcante na 

massa de tecido adiposo periepididimal. O reduzido diâmetro dos adipócitos 

apresentado por esses animais também corroborou com estes dados. É certo que este 

sério comprometimento na massa de tecido adiposo se deve ao quadro metabólico 

apresentado pelo devido modelo que, em alguns aspectos, se assemelha ao diabetes 

lipodistrófico, onde a ausência de tecido adiposo é um fator determinante para o quadro 

de resistência à insulina (TAKADA et al., 2007).  



 Tendo em vista estas observações e considerando o fato que este modelo é útil 

para o estudo do tratamento prolongado do DM, algumas questões podem ser 

levantadas. É claro que o quadro clínico apresentado por este modelo se deve em grande 

parte à limitada produção de insulina, resultante da destruição de grande parte das 

células B pela estreptozotocina, porém existem dúvidas a respeito de quem poderia ser o 

responsável pelo quadro marcante de resistência à insulina apresentado pelos animais.  

A reduzida massa de células B produziria hormônio em quantidade insuficiente para 

normalizar a glicemia, porém esta glicotoxicidade seria capaz de desencadear o 

processo de resistência periférica à insulina apresentada por este modelo? Ou haveria a 

participação de algum outro elemento neste processo? Existe um número cada vez 

maior de trabalhos demonstrando a importância não só metabólica, mas também 

endócrina do tecido adiposo branco. A observação de reduzida massa de gordura 

visceral peri-epididimal aliada à reduzida sensibilidade à insulina neste modelo levanta 

uma questão muito interessante para se avaliar. 

O acompanhamento em longo prazo deste modelo experimental mostrou que, 

apesar de apresentarem glicemias elevadas desde o início, os animais diabéticos tiveram 

um agravamento do quadro ao longo do tempo, resultante das conseqüências catabólicas 

da falta de insulina. Entretanto, quais seriam as repercussões de uma intervenção 

medicamentosa anterior ao período de piora do quadro destes animais?  

Podemos encontrar na literatura, uma infinidade de trabalhos avaliando o efeito 

do tratamento com diversos anti-hiperglicemiantes orais e insulina em modelos 

experimentais de diabetes e até mesmo em pacientes diagnosticados como diabéticos. 

Contudo, pouco se sabe a respeito do efeito de um tratamento precoce em longo prazo 

sobre o tecido adiposo e a sua relação com a melhora no quadro metabólico, o que 

indica a necessidade de trabalhos neste sentido. 

Com o intuito de verificar a melhora no quadro metabólico e clínico neste 

modelo experimental, assim como a influência do tecido adiposo e como ele se insere 

no quadro geral, propomos avaliar o efeito do seu tratamento neste modelo experimental 

submetido a três abordagens com ações distintas sobre o quadro de diabetes: (a) 

metformina, que possui ações específicas em minimizar a resistência à insulina; (b) 

insulina, cuja ação hipoglicemiante está relacionada à redução na piora do quadro 

metabólico, poupando a função secretória das células B; e (c) pioglitazona, que possui 

ações específicas em minimizar a resistência à insulina principalmente no tecido 

adiposo. 



6 CONCLUSÕES 

A intervenção medicamentosa precoce e em longo prazo corrigiu 

consideravelmente as anormalidades metabólicas apresentadas pelo modelo 

experimental de DM induzido por STZ no período neonatal. 

Dentre os três tipos de tratamento, a metformina foi a menos efetiva, 

apresentando redução pouco significativa da glicemia, inalterados níveis de insulina e 

peptídeo C, pouco efeito sobre a responsividade do tecido adiposo à ação da insulina e 

manutenção da reduzida massa adiposa. 

Os tratamentos com insulina ou pioglitazona tiveram êxito em reduzir 

efetivamente a glicemia e corrigir significativamente o quadro de resistência à insulina, 

concomitante a recuperação da massa adiposa. 

A recuperação dos coxins adiposos peri-epididimais promovida pelo tratamento 

com insulina ou pioglitazona pode ser explicada pelo: (a) aumento nos níveis 

circulantes de insulina; (b) aumento na sensibilidade à insulina para captação 

intracelular de glicose e; (c) na sua incorporação em lipídeos; (d) maior atividade das 

enzimas lipogênicas G6PDH e FAS; (e) redução na lipólise e; (f) aumento na expressão 

gênica de fatores de transcrição envolvidos na adipogênese e lipogênese. 

Desta forma, o quadro de resistência à insulina apresentado pelo modelo 

experimental de DM induzido por STZ no período neonatal está relacionado 

diretamente à reduzida massa adiposa. 
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