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RESUMO 

EICHLER, P. Diminuição da proteína GLUT4 em tecido adiposo de ratos tratados 
com injeções subcutâneas de óleos de soja ou de girassol. 83 f. Tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008. 
 

 Mudanças no teor e na qualidade de lípides da dieta são capazes de alterar a 

sensibilidade insulínica, envolvendo, entre outros mecanismos, alterações na expressão do 

gene do transportador de glicose GLUT4. Sua expressão também já foi relacionada a 

alterações na sensibilidade insulínica, como ocorre no diabete melito tipo 2. Estudos 

prévios de nosso laboratório demonstraram que injeções subcutâneas de óleo de girassol 

aumentaram a expressão de RNAm de GLUT4 em tecido adiposo de ratas. Os mecanismos 

pelos quais esta regulação ocorre ainda não foram esclarecidos. Nossa hipótese é de que os 

óleos injetados proporcionem concentrações plasmáticas ou teciduais de ácidos graxos 

capazes de ativar fatores transcricionais reguladores do gene GLUT4. Foi demonstrada 

resistência insulínica em ratos tratados por 7 dias com injeções subcutâneas de óleos de 

soja ou de girassol. Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar o efeito destes 

tratamentos sobre: a expressão dos genes e das proteínas GLUT1 e GLUT4 em tecido 

muscular (MG) e adiposo branco (TAB); a expressão dos fatores transcricionais NF-�B, 

PPAR�, MEF2A e MF2D nestes tecidos; e o conteúdo plasmático e tecidual de diferentes 

ácidos graxos. Resultados: no grupo girassol, aumentou RNAm de GLUT4 em MG e TAB 

e diminuiu  RNAm de GLUT1 no TAB; neste tecido também diminuiu a quantidade de 

RNAm de a NF-�B. Pelo experimento de translocação foi evidenciada menor translocação 

de GLUT4 para a membrana plasmática no TAB nos grupos soja e girassol e menor 

quantidade de proteína GLUT4 na fração microssomal. No plasma e fígado não houve 

alteração na quantidade dos ácidos graxos dosados, entretanto, no MG e no TAB houve 

algumas alterações (MG – palmitoléico: maior no grupo girassol; linolênico: menor no soja 

e girassol; araquidônico: maior no soja, e menor que no girassol. TAB - palmítico e 

esteárico: maior no soja e girassol; linoleico: menor no soja e girassol), sendo que no TAB 

houve alteração também da proporção saturado/ insaturados de aproximadamente 1:9 no 

grupo controle para 2:8 nos grupos tratados com os óleos. Concluímos que a resistência 

insulínica desenvolvida está relacionada com diminuição de GLUT4 e de sua translocação 

para a membrana plasmática observadas no TAB de ratos tratados com óleo de soja ou 
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girassol, provavelmente devido a ação de ácidos graxos tecido-específicos sobre eventos 

regulatórios como a diminuição do fator transcricional NF�B neste tecido. 

 

Palavras-chave: GLUT4. Fatores transcricionais. Ácidos graxos. Injeções subcutâneas. 

Óleos vegetais. 
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ABSTRACT 
 
EICHLER, P. Decrease in GLUT4 protein in adipose tissue of rat treated with 
subcutaneous injections of soybean or sunflower oils. 83 f. Thesis (Philosophy Doctor in 
Human Physiology) - Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São 
Paulo, 2008. 
 

 Quality and quantity of dietary lipids are capable of change insulin sensibility, due 

to, among other mechanisms, alteration in GLUT4 gene expression. This was already 

linked to variations in insulin sensibility, as occurs in type 2 diabetes mellitus. Previous 

studies from our lab showed that subcutaneous injections of sunflower oil increased  

GLUT4 mRNA expression in female rats adipose tissue. Mechanisms of this regulation are 

yet to be enlightened. Our hypothesis is that the injected oils propitiate plasma or tissue 

fatty acid specific concentrations capable of triggering GLUT4 transcriptional factors. 

Insulin resistance was demonstrated in rats treated for 7 days with soybean or sunflower oil 

subcutaneous injections. Thus, the goal of the present work was investigate the effect of 

this treatment on: GLUT1 and GLUT4 protein and gene expression in muscular (M) and 

white adipose tissue (WAT); the expression of NF-�B, PPAR�, MEF2A e MF2D 

transcriptional factors in these tissues; and plasma and tissue content of different fatty 

acids. Results: GLUT4 mRNA increased in M and WAT and GLUT1 mRNA decreased in 

TAB of the sunflower treated group. NF-�B decreased in TAB of sunflower group. 

Translocation experiment showed disminished GLUT4 translocation to plasma membrane 

in WAT of both oils treated groups, as well as less GLUT4 quantity in microsome. There 

was no changes in the quantity of fatty acids dosed in plasma and liver, however, there 

were some changes in M and WAT of oil treated groups when compared to saline control 

(M – palmitoleic: greater in sunflower; linolenic: lower in soybean and sunflower; 

arachidonic; greater in soybean. WAT – palmitate and stearic: greater in soybean and 

sunflower; linoleico: lower in soybean and sunflower). In addition, there was alteration in 

proportion of saturated/ unsaturated fatty acids in WAT from 1:9 in control group to 2:8 in 

the oils treated groups. We conclude that the insulin resistance developed by these 

vegetable oil injections is related to decreasing in GLUT4 quantity and translocation to 

plasma membrane observed in WAT, probably due to the action of specific fatty acids on 

regulatory events like transcription factor NF-�B decreasing in this tissue. 
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Key words: GLUT4. Transcription factors. Fatty acids. Subcutaneous injections. 

Vegetable oils. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os ácidos graxos (AG) são ácidos carboxílicos, que receberam, originalmente, este 

nome por terem sido inicialmente identificados e isolados de gorduras. As gorduras e óleos 

apresentam, naturalmente, esta classe de compostos que contém uma cadeia 

hidrocarbonada (4 a 26 C), que constitui a porção apolar da molécula, e um grupamento 

terminal carboxila, que constitui a região polar da molécula. Os ácidos graxos apresentam-

se de tamanho variado, sendo classificados como de cadeia curta (2 a 4 carbonos), cadeia 

média (6 a 14 carbonos) e cadeia longa (16 ou mais átomos de carbono). 

A presença ou não de duplas ligações (insaturações) nas suas cadeias carbonadas 

classifica-os como saturados ou insaturados (mono ou poliinsaturados). Cada insaturação 

gera um ângulo na molécula de ácido graxo e as moléculas saturadas são lineares. O 

ângulo formado pela insaturação pode ser cis, que “torce” a molécula ou trans, que 

mantém a linearidade como em uma saturada.  Enquanto a grande maioria dos AG 

encontrados na natureza são cis, apenas leite e carne de animais ruminantes apresentam a 

configuração trans. Entretanto, o processo artificial de hidrogenação dos óleos para os 

tornarem mais sólidos, leva à eliminação de duplas ligações ou à conformação trans. 

 Os ácidos graxos são encontrados naturalmente em óleos e gorduras que compõe 

grandíssima parte da nossa alimentação, estando presentes, especialmente, nos grãos, 

sementes, em frutas como a azeitona, o coco e o abacate, e também nas carnes e no leite e 

seus derivados. São nutrientes essenciais para o organismo na formação das membranas 

celulares, na determinação da sua fluidez e reatividade química, na participação de 

processos metabólicos e oxidativos, e também como material precursor de moléculas 

sinalizadoras. Desta forma, podem influenciar a resposta imunitária, inflamatória e 

hormonal, não só através das vias sinalizadoras, mas também através da expressão gênica. 
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Segundo Sampath et al. (2004), há evidências do possível benefício de consumo de 

certos tipos de AG, especialmente os poliinsaturados, sendo implicados na diminuição de 

níveis plasmáticos de lipídios, aumento da sinalização insulínica, diminuição do risco de 

diabete melito tipo 2 e aumento da resposta imune. Já foi estabelecido o papel de ácidos 

graxos poliinsaturados (AGPI) na coordenação entre beta oxidação de ácidos graxos e 

síntese lipídica hepáticas (CLARKE e JUMP, 1997).  

Os ácidos graxos livres desempenham papel fundamental na patogênese do diabetes 

e podem estar envolvidos nos eventos precoces que levam à resistência insulínica em 

humanos (BODEN, 1997). Estudos clássicos com perfusão de ácidos graxos em ratos 

(RANDLE et al., 1963) demonstraram que a oxidação dos ácidos graxos pode inibir a 

oxidação da glicose através dos efeitos inibitórios da acetil-CoA sobre a atividade da 

piruvato desidrogenase em músculo esquelético e cardíaco. O aumento concomitante de 

citrato e ATP resultam na redução da via glicolítica pela inibição da fosfofrutoquinase, 

levando ao acúmulo de glicose intracelular e redução da sua captação. Assim, a utilização 

alternativa de ácidos graxos como fonte energética caracteriza o Ciclo de Randle, e o 

excesso da disponibilidade de AG pode resultar em resistência insulínica.  

Considerando estas alterações no transporte de glicose, o conhecimento sobre o 

comportamento de seus transportadores deve ser aprofundado. Já foram identificados 14 

isoformas de transportadores de glicose por difusão facilitada, nominadas GLUT1 a 

GLUT14. Todas são compostas de uma cadeia polipeptídica de 12 segmentos de 

aminoácidos transmembranicos, hidrofóbicos inseridos na porção lipídica da membrana 

plasmática; correspondendo a uma porção bastante homóloga entre todas isoformas. Estes 

segmentos unidos por alças de aminoácidos, que representam porções extremamente 

heterólogas entre as 14 isoformas, especialmente as maiores e os terminais COOH e NH2. 

Dentre os 14 transportadores de glicose por difusão facilitada, o GLUT4 é o transportador 
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responsivo à insulina, presente nos tecidos sensíveis a este hormônio: o tecido adiposo, 

muscular esquelético e cardíaco (SERAPHIM, 2006).  

Nugent et al. (2001) mostraram que o aumento da disponibilidade de ácidos graxos 

livres in vivo pode prejudicar a disponibilidade de glicose mediada por insulina através da 

inibição da captação de glicose, e que muitos ácidos graxos de cadeia longa, tanto 

saturados, como insaturados, mostraram-se capazes de diminuir os níveis de RNAm do 

transportador de glicose GLUT4 em adipócitos in vitro. De acordo com Epps-Fung et al. 

(1997), o mecanismo pelos quais os níveis elevados de ácidos graxos inibem o transporte 

de glicose seria por alteração na capacidade cinética do GLUT4 e não por alteração na sua 

translocação. Estes autores verificaram que a resposta à administração de palmitato a 

adipócitos é bifásica: em um primeiro momento, há um aumento do transporte de glicose 

via GLUT4 seguido de uma redução da sensibilidade insulínica; e concluíram que há vias 

de sinalização separadas para o transporte de glicose via GLUT4 e para a síntese de 

glicogênio, já que a resistência insulínica induzida pelo palmitato em adipócitos estaria 

limitada somente ao transporte de glicose estimulado pela insulina e por EGF (Epidermal 

Growth Factor) sem afetar a habilidade destes hormônios de estimular a síntese de 

glicogênio.  Hirabara (2005) demonstrou que o tratamento agudo com ácido palmítico 

potencializa a síntese de glicogênio sem alterar a captação de glicose em músculo sóleo de 

ratos. Ainda, mostrou que este aumento da glicogeniogênese não está relacionado às vias 

insulínicas envolvendo pp185, Akt, GSK-3 e MAP quinases p44 e p42. 

A independência entre a síntese de glicogênio e a taxa de transporte de glicose 

sugere que a primeira não seja limitada pela segunda, e que a debilidade da síntese de 

glicogênio e da oxidação da glicose causada por níveis de ácidos graxos elevados seja via 

geração de um sinalizador extracelular distinto, como o TNFα (Tumor Necrosis Factor-

alpha) o que explicaria a modulação negativa direta do transporte de glicose e a inibição 
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indireta da síntese de glicogênio, levando a uma disfunção na resposta insulínica ainda 

maior (VAN EPPS-FUNG, 1997). O TNF e os ácidos graxos não esterificados foram 

propostos como fatores cruciais no desenvolvimento do estado de resistência a insulina. 

Storz et al. (1999) salientam a complexidade dos mecanismos que governam a resistência à 

insulina em músculo esquelético, quando mostraram que o TNF aumentou a expressão de 

GLUT1 na membrana e o transporte de glicose em células musculares, e que o palmitato 

inibiu as cascatas de sinalização da insulina não somente em nível de fosforilação do 

receptor de insulina (IR) e do IRS-1, mas também em nível de proteína quinase B (PKB), 

participante direta na translocação do GLUT4. 

McGowan et al. (1996) demonstraram que o tratamento de adipócitos com TNF 

resultou em ativação do NF-κB. O TNF é uma das poucas citocinas que sabidamente 

iniciam a translocação de NF-κB do citosol (forma inativa) ao núcleo (forma ativa) 

resultando na regulação de genes responsivos ao TNF. Assim, o NF-κB pode ser visto 

como um terceiro mensageiro na via de transdução de sinal. 

Embora o promotor do gene do GLUT4 tenha um sítio de ligação semelhante ao 

sítio de ligação ao NF-κB (NF-κB-like) localizado de –110 a –120 bases, a ativação deste 

intermediário ainda não foi absolutamente relacionada à expressão deste gene, mas há um 

papel potencial deste mensageiro nos eventos regulados pelo TNF no adipócito (LONG e 

PEKALA, 1996a). Silva et al. (2005) demonstraram diminuição de RNAm de GLUT4 em 

músculo sóleo de ratos em jejum de 48 horas concomitante com aumento da expressão e 

ativação de NF-κB. 

Alguns ácidos graxos ou seus derivados podem agir como ligantes endógenos ao 

PPARγ nuclear (peroxisome proliferator-activated receptor gamma), que modula 

positivamente a sensibilidade à insulina (NUGENT et al., 2001). Este receptor nuclear 
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(predominantemente expresso em tecido adiposo) modula a transcrição de muitos genes 

envolvidos no metabolismo da glicose, de lípides e no balanço energético, incluindo o gene 

que codifica o GLUT4 (KLIEVER et al., 2001). Experimentos com drogas que ativam o 

PPARγ, como as tiazolinidionas (HAUNER, 2002), ou mesmo com o clofibrate, um 

ligante do PPARα capaz de ligar-se com baixa afinidade ao PPARγ (LONG e PEKALA, 

1996b), comprovaram o papel destes fatores nucleares na expressão gênica de GLUT4. 

Outro estudo (MEZEI et al., 2003) sugere que as responsáveis pela melhoria no 

metabolismo lipídico seriam as isoflavonas do óleo de soja, produzindo um efeito 

antidiabético por ativação dos receptores PPAR. 

Experimentos in vitro (TEBBEY et al., 1994) demonstraram que a exposição 

crônica (48horas) de adipócitos ao ácido araquidônico (AA) resultou em uma inibição no 

conteúdo de RNAm de GLUT4, mas não no RNAm de GLUT1, e concluíram que o AA 

pode mimetizar parcialmente os efeitos do TNFα e da insulina na regulação negativa da 

expressão gênica do GLUT4, o que está de acordo com Mingrone et al. (2002) que 

concluíram que a resistência insulínica em pacientes com obesidade mórbida está 

positivamente associada ao conteúdo intramiocítico de triglicérides e à expressão gênica do 

TNFα e inversamente correlacionada à expressão de GLUT4.  

Long e Pekala (1996b) explicaram diferentes vias na regulação da expressão do 

gene do GLUT4, uma indireta, ocorrendo pela conversão do ácido araquidônico a 

prostaglandina 2 (PG2) e uma direta com a utilização de um análogo não metabolizável, o 

ácido eicosatetraenóico; ambas causaram diminuição nos níveis de RNAm de GLUT4.  

Realizando infusão lipídica em músculo esquelético e cardíaco, Vettor et al. (2002) 

demonstraram que um aumento de lípides foi responsável pela diminuição da expressão 

gênica do GLUT4. Entretanto, Gaster et al. (2003) afirmaram que a expressão de GLUT4 
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em fibras musculares não está associada ao conteúdo de triglicérides intracelulares ou com 

os níveis de ácidos graxos livres no plasma. 

Em recente revisão sobre os efeitos dos ácidos graxos sobre o metabolismo do 

músculo esquelético, Hirabara et al. (2007) discutiram amplamente características dos 

efeitos da sua exposição aguda e prolongada. Resumidamente, estes autores confirmaram a 

ocorrência do ciclo de Randle, inibição da via de sinalização de insulina e desacoplamento 

mitocondrial como efeito dos ácidos graxos livres. Consideraram, entretanto, que, 

agudamente, o ciclo de Randle não é responsável pela resistência insulínica, pois a glicose 

é direcionada para síntese de glicogênio, que por sua vez pode levar à resistência insulínica 

posteriormente devido a seu acúmulo, e conseqüente redução de captação de glicose. 

Ainda, propõe que a inibição da via de sinalização da insulina por exposição aguda aos AG 

não é suficiente para diminuir a sensibilidade insulínica, mas quando esta é prolongada, 

leva a resistência insulínica. Sobre o desacoplamento mitocondrial, afirmam que embora os 

ácidos graxos de cadeia longa possam regular termogênese e produção de espécies reativas 

de oxigênio a curto prazo, a longo prazo levam as mitocôndrias à exaustão. 

A resistência aos efeitos da insulina sobre a utilização da glicose é um padrão 

característico do diabetes tipo 2, da obesidade e da síndrome metabólica. Sendo o GLUT4 

o principal transportador de glicose responsível à insulina, é natural que defeitos ou 

alterações neste transportador sejam considerados como causa primária da resistência 

insulínica. Embora o papel deste transportador seja bem conhecido, os mecanismos que 

regulam a sua expressão ainda não estão completamente elucidados. 

São inúmeros os fatores transcricionais já relacionados ao GLUT4 e/ ou a outras 

isoformas de transportador de glicose. Além disso, a análise de genes de transportadores de 

glicose já demonstrou a ocorrência de elementos responsivos inespecíficos, tornando um 

regulador potencial qualquer fator transcricional capaz de ligar-se a estes elementos 
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responsivos. Todos os demais receptores de hormônios lipossolúveis também são 

candidatos a regularem a expressão de transportadores de glicose, visto seu mecanismo de 

ação.  

O papel dos ácidos graxos na modulação da sensibilidade à insulina in vivo e in 

vitro está bem determinado, entretanto, a natureza precisa destes mecanismos ainda é 

desconhecida. A maioria dos estudos in vivo sobre ácidos graxos relaciona sua ingestão aos 

níveis de colesterol, enfocando a condição cardiovascular, porém poucos trabalhos foram 

realizados buscando, de forma mais direta, a relação ácidos graxos – expressão gênica. 

 Experimentos realizados em nosso laboratório com drogas lipossolúveis mostraram 

alterações na expressão de GLUT4 nos ratos controles tratados apenas com injeções do 

óleo utilizado como veículo (soja ou girassol). Barros (2002, dados não publicados) 

verificou diminuição de sensibilidade insulínica em ratas tratadas por 2 ou 4 dias com 

injeções subcutâneas de óleo de girassol após ooforectomia e também aumento de RNAm 

de GLUT4 em tecido adiposo branco após tratamento por 7 dias. Isto pode indicar uma 

ação transcricional tecido específica e tempo dependentedos AG presentes no óleo de 

girassol. Seraphim (2004, dados não publicados) verificou o aumento de RNAm de 

GLUT4 em músculo de camundongos tratados com óleo de soja como grupo controle aos 

que receberam isoproterenol.  

 Para avaliar a sensibilidade insulínica deste tratamento (injeções subcutâneas de 

salina, óleo de soja ou óleo de girassol por 7 dias em ratos), foi realizado um teste de 

tolerância à insulina, com material e métodos descritos mais adiante na seção apropriada. 

Este estudo preliminar (POLETTO et al., 2004) demonstrou a diminuição na sensibilidade 

insulínica, uma vez que os grupos óleo de soja e óleo de girassol tiveram valores 

significativamente menores de constante de decaimento de glicose após sobrecarga de 

insulina do que o grupo salina (Figura 1.1).  
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Figura 1.1:  ITT em ratos (n=6) com 2 meses de idade, tratados com injeções subcutâneas de 
solução salina (C), óleo de soja (S), ou óleo de girassol (G) por 7 dias. Resultados 
expressos por % da constante de decaimento de glicose (kITT) obtidas dos valores de 
glicemia de 0 a 16 minutos após sobrecarga venosa de insulina; * P < 0,05 e ** P < 
0,01 vs C.    

 
 Tendo em vista estas importantes observações, de que pequenas quantidades de 

óleos vegetais injetados no espaço subcutâneo interferem na sensibilidade insulínica e na 

expressão de GLUT4, e de que estes óleos são rotineiramente utilizado como veículo de 

drogas lipossolúveis e grupos controle, somados à necessidade de conhecer quais fatores 

estão participando das alterações da expressão gênica dos transportadores de glicose 

observados no diabetes, justifica-se este trabalho, com o objetivo citado adiante. 

 

* ** 
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extraído das sementes, podendo ser responsável por efeitos aqui atribuídos aos ácidos 

graxos.   

 Em síntese, o presente estudo revela que quantidades adicionais mínimas de óleos 

vegetais (soja e girassol) ofertadas ao organismo são capazes de alterar a homeostasia 

glicêmica reduzindo a sensibilidade à insulina. Este efeito envolve redução dos 

transportadores GLUT1 em músculo e tecido adiposo, e de GLUT4 em tecido adiposo, e 

provavelmente decorre de um desbalanço na concentração tecidual de diferentes ácidos 

graxos livres. É possível que estas alterações tecido-específicas determinem respostas 

teciduais específicas, teciduais específicas, difíceis de serem interpretadas no presente 

momento. Investigações adicionais poderiam contribuir para esclarecer essas alterações. 
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