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RESUMO 

 

MICHALANI, M. L. E. A albumina glicada modula a expressão de Slc2a4/GLUT4 em 

célula adiposa de maneira hormética com potencial participação da via do NFKB. 2018. 

61 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 Um dos principais fatores patogênicos do quadro de resistência à insulina é a deficiência 

na expressão de Slc2a4/GLUT4 que, ao longo prazo, causa perda da homeostasia glicêmica. 

Além disso, a hiperglicemia constante leva a uma glicotoxicidade que também contribui para a 

patogênese desse quadro. O aumento da glicose circulante leva à formação de produtos finais 

de glicação avançada (AGEs) que, ao interagem com seu receptor RAGE, desencadeiam 

processos inflamatórios e estresse oxidativo e de retículo na célula, culminando na ativação da 

via do NFKB, fator transcricional conhecido por ser repressor da expressão do gene Slc2a4. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo visou investigar os efeitos dos AGEs na expressão 

de Slc2a4/GLUT4 e se esse efeito é mediado pela ativação da via do NFKB. Para isso, 

utilizamos adipócitos da linhagem 3T3-L1 tratados com albumina sérica bovina sem 

modificações ou conjugada com glicolaldeído e verificamos a expressão dos genes Slc2a4, 

Nfkb1 e Rela, a abundância das proteínas GLUT4, p65 e p50, o grau de fosforilação das 

proteínas IKK alfa e IKK beta e a atividade de ligação da subunidade p65 no promotor do gene 

Slc2a4. Os resultados indicaram que a albumina glicada é capaz de modular a expressão de 

Slc2a4/GLUT4 de maneira hormética, isto é, em concentração baixa (0,4 mg/mL) e tempo curto 

(24 horas), houve um aumento na expressão do gene e da proteína, porém, há uma redução da 

expressão do gene e da proteína quando em concentração alta (5,4 mg/mL) e tempo prolongado 

(72 horas). Além disso, a albumina glicada induz atividade pró-inflamatória no adipócito e 

aumento da quantidade de p65 e p50 no núcleo em concentração alta e tempo prolongado. No 

entanto, a ativação da via do NFKB não se dá pela via canônica, pois não foi observado ativação 

de IKK. Por fim, apesar de ser um dado preliminar, a albumina glicada induz aumento de 

ligação do NFKB na região promotora do gene Slc2a4. Em suma, o presente estudo demonstra 

que os AGEs participam não só da gênese das complicações degenerativas presentes no diabetes 

mellitus, como também, contribui ativamente para a perda da homeostasia glicêmica. 

Palavras-chave: Resistência à insulina. Produtos finais de glicação avançada. GLUT4. NFKB. 

Inflamação.   



 
 

ABSTRACT 

MICHALANI, M. L. E. Glycated albumin modulates the expression of Slc2a4/GLUT4 in 

adipose cells in a hormetic manner with potential participation of the NFKB pathway. 

2018. 61 f. Dissertation (Master thesis in Human Physiology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 One of the main pathogenic factors of the insulin resistance is the deficiency in the 

expression of Slc2a4/GLUT4, which in the long term causes impaired glucose homeostasis. In 

addition, constant hyperglycemia leads to a glycotoxicity that also contributes to the 

pathogenesis of this condition. Increased circulating glucose leads to the formation of advanced 

glycated end products (AGEs) which, when interacting with RAGE receptor, trigger 

inflammatory processes and oxidative and reticulum stress in the cell, culminating in the 

activation of the NFKB pathway. This transcriptional factor is a known repressor of the Slc2a4 

gene. In this sense, the objective of the present study was to investigate the effects of AGEs on 

the expression of Slc2a4/GLUT4 and whether this effect is mediated by the activation of the 

NFKB pathway. For this, we used 3T3-L1 adipocytes treated with bovine serum albumin 

without modification or conjugated with glycolaldehyde and verified the expression of the 

genes Slc2a4, Nfkb1 and Rela, abundance of GLUT4, p65 and p50 proteins, the degree of 

phosphorylation of IKK alpha and IKK beta proteins and p65 subunit binding activity in the 

Slc2a4 gene promoter. The results indicated that glycated albumin is able to modulate the 

expression of Slc2a4/GLUT4 in a hormetic manner, i.e. at low concentration (0.4 mg/mL) and 

short time (24 hours), there was an increase in gene expression and protein. However, there is 

a reduction of the gene and the protein expression when in high concentration (5.4 mg/mL) and 

prolonged time (72 hours). In addition, glycated albumin induces proinflammatory activity in 

the adipocyte and increases the amount of p65 and p50 in the nucleus in high concentration and 

prolonged time. Nonetheless, the activation of the NFKB pathway does not occur through 

canonical pathway, since no IKK activation was observed. Finally, despite being a preliminary 

finding, glycated albumin induces increased NFKB binding in the promoter region of the Slc2a4 

gene. In summary, the present study demonstrates that AGEs participate not only in the genesis 

of the degenerative complications present in diabetes mellitus, but also contributes actively to 

the loss of glycemic homeostasis. 

Key words: Insulin resistance. Advanced glycated end products. GLUT4. NFKB. 

Inflammation. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A glicose é o principal carboidrato usado como fonte energética por todas as células do 

organismo, principalmente pelo cérebro, que a utiliza necessariamente. Outros tecidos têm a 

capacidade de utilizar diferentes substratos, como ácidos graxos, para produção de energia 

(JELLINGER, 2007). Os níveis de glicose sanguínea devem ser mantidos a níveis estreitos, 

entre cerca de 70 e 140 mg/dL, uma vez que uma hipoglicemia pode levar a convulsões, perda 

da consciência e, em casos severos, a morte. Por outro lado, uma hiperglicemia prolongada, 

como ocorre no diabetes mellitus (DM), pode levar a inúmeras complicações degenerativas 

como retinopatia, nefropatia e neuropatia (SHEPHERD; KAHN, 1999). Desse modo, garantir 

a promoção da homeostasia da glicose, ou seja, manter os níveis de glicemia adequados, é 

essencial ao organismo. 

 No estado pós-absortivo, a homeostasia glicêmica é um equilíbrio entre a captação 

periférica de glicose e a sua produção endógena. No jejum, os níveis de glicose são mantidos 

principalmente pela produção hepática e renal de glicose de novo, através do processo 

bioquímico chamado gliconeogênese e pela degradação do glicogênio hepático, processo 

bioquímico denominado glicogenólise. No período pós-prandial, quando há uma elevação nos 

níveis de glicose sanguínea devido a sua absorção intestinal, as células beta pancreáticas são 

estimuladas a secretar a insulina, hormônio que promove, principalmente: a) a inibição da 

gliconeogênese e da glicogenólise; b) o aumento da captação periférica de glicose e do uso 

desse carboidrato pelos tecidos adiposo e muscular e c) o aumento do anabolismo geral, 

estimulando a produção de glicogênio hepático e muscular, a produção de triacilglicerois, 

principalmente no tecido adiposo branco, e síntese de proteínas (SHEPHERD; KAHN, 1999; 

JELLINGER, 2007). 

 Uma vez que a membrana plasmática é hidrofóbica, por ser composta por uma bicamada 

lipídica, ela é impermeável à glicose, uma molécula polar, e, portanto, é necessário que haja 

proteínas carreadoras que possibilitem o transporte de glicose do meio extracelular para o meio 

intracelular (MACHADO, 1998; SHEPHERD; KAHN, 1999). Existem duas famílias principais 

de proteínas carreadoras: as proteínas transportadoras de glicose acopladas ao sódio (SGLTs) e 

as proteínas transportadoras de glicose por difusão facilitada (GLUTs). Os SGLTs são 

encontrados em abundância na borda em escova dos enterócitos e das células tubulares renais 

e transportam a glicose contra seu gradiente de concentração, mas a favor do gradiente 

eletroquímico do sódio. Já os GLUTs, encontrados na superfície de todas as células, realizam 

o transporte de glicose a favor do seu gradiente de concentração (MACHADO, 1998). O quadro 
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abaixo destaca as principais isoformas de cada família e as suas características distintas 

(MACHADO, 1998; SHEPHERD; KAHN, 1999; MUECKLER; THORENS, 2013). 

 

Quadro 1 – Principais isoformas de GLUTs e SGLTs. 

Transpor-

tador 

Gene 

codificante 

Peso 

Molecular 

(kDa) 

Km 

(mM) 

Localização 

principal 
Função principal 

GLUT1 SLC2A1 ~54 1-5 Ubíquo 
Transporte basal de 

glicose 

GLUT2 SLC2A2 ~57 6-12 

Rim, fígado, 

intestino delgado, 

célula beta 

pancreática 

Sensor de glicose no 

pâncreas, transporte 

de alta capacidade 

GLUT3 SLC2A3 ~53 1-2 
Cérebro, placenta, 

testículos 

Principal 

transportador em 

neurônios 

GLUT4 SLC2A4 ~55 5-10 

Músculo 

esquelético e 

cardíaco, tecido 

adiposo marrom e 

branco 

Transporte 

estimulado pela 

insulina 

GLUT5 SLC2A5 55 - 
Intestino delgado e 

testículo 

Transporte de 

frutose 

SGLT1 SLC5A1 ~73 0,8 
Intestino delgado, 

rim, coração 

Absorção de glicose 

no duodeno e jejuno 

e reabsorção de 

glicose na porção S3 

do túbulo proximal 

renal 

SGLT2 SLC5A2 ~73 1,6 Rim 

Reabsorção de 

glicose na porção S1 

do túbulo proximal 

renal 

  

 Por ser insulino-sensível, o GLUT4, codificado pelo gene SLC2A4 e expresso 

principalmente nos tecidos adiposo e muscular, é considerado um regulador-chave da 

homeostasia glicêmica, uma vez que sua função principal é a de captar glicose do sangue no 
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período pós-prandial, diminuindo assim os valores de glicemia (HUANG; CZECH, 2007; 

CORRÊA-GIANNELLA; MACHADO, 2013).  

 O GLUT4, por meio da ação da insulina, passa por um processo de translocação para a 

membrana plasmática, como demonstrado na figura 1. Resumidamente, a via se inicia com a 

insulina ligando-se ao seu receptor tirosina cinase, ativando-o. Com isso, ocorre a fosforilação 

em tirosina do substrato do receptor de insulina (IRS1) que ativa a fosfoinositol-3-cinase 

(PI3K). Essa enzima catalisa a conversão do fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) em 

fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), que ativa a enzima proteína cinase dependente de 3-

fosfoinositol 1 (PDK1). A PDK1 fosforila a proteína cinase B (AKT) no resíduo treonina 308 

(T308). Ao mesmo tempo, a ativação do receptor de insulina estimula a via do complexo da 

proteína cinase serina/treonina mTOR2 (mTORC2) que também fosforila a AKT, porém, no 

resíduo serina 473 (S473). Quando fosforilada concomitantemente pela PDK1 e pela mTORC2, 

a AKT ativa-se e, por meio de reações subsequentes, promove a translocação das vesículas que 

contêm o GLUT4 para a membrana plasmática da célula, permitindo assim a passagem da 

glicose do meio extracelular para o meio intracelular (HUANG; CZECH, 2007). 

 

Figura 1 – Via simplificada da ação da insulina culminando na translocação do GLUT4. 

 

 A resistência à insulina é caracterizada como a habilidade diminuída de uma dada 

concentração desse hormônio em exercer seu efeito biológico, o que acarreta numa menor 

PIP3PIP2

PI3K
IRS1

P

PP

PDK1

AKT
mTORC2

GLUT4

GlicoseInsulina

Receptor 
de Insulina

P
T308

P
S473

Meio extracelular

Meio intracelular



8 

 

responsividade dos tecidos-alvo à níveis normais de insulina circulante (SESTI, 2006). Isto 

implica em menor clearance da glicose circulante pelos tecidos adiposo e muscular e em uma 

menor inibição da gliconeogênese hepática, levado assim à perda da homeostasia glicêmica 

(TOMÁS et al., 2002; SAMUEL; SHULMAN, 2016). Defeitos na maquinaria de translocação 

das vesículas e/ou menor conteúdo de GLUT4 nessas vesículas, bem como uma expressão 

reduzida do gene Slc2a4, são fatores relacionados à patogênese desse quadro (DOHM et al., 

1991; ZIERATH et al., 1996; GARVEY et al., 1998). Além disso, estados inflamatórios 

crônicos de baixo grau, com a presença de citocinas pró-inflamatórias como o fator de necrose 

tumoral (TNF) e a interleucina 6 (IL-6), podem ter papel patogênico na resistência à insulina, 

uma vez que processos inflamatórios levam a defeitos na via de sinalização desse hormônio 

(KERN et al., 2001; PICKUP, 2004). A glicotoxicidade causada por uma constante 

hiperglicemia é um fator que pode desencadear algum desses efeitos relacionados à patogênese 

da resistência insulínica (ROSSETI et al., 1987).  

 Dessa forma, o aumento da glicose circulante e/ou intracelular resulta em uma acelerada 

formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs) (NOWOTHY et al., 2015). Os AGEs 

podem comprometer a homeostasia celular em alguns tipos específicos de células, contribuindo 

para o desenvolvimento de complicações crônicas do diabetes mellitus. Entretanto, pouco se 

sabe sobre o papel dos AGEs em tecidos adiposo e muscular, onde poderiam comprometer a 

captação de glicose, contribuindo para a piora da homeostasia glicêmica. 

 Os AGEs endógenos são formados pela reação de Maillard ou reação de browning como 

ilustrado na figura 2, que consiste em uma ligação covalente e não-enzimática entre o grupo 

carbonil de açúcares redutores e o grupo amina de proteínas ou fosfolípides, gerando as bases 

de Schiff, em uma reação reversível. Essas bases, por sua vez, formam os produtos de Amadori, 

novamente numa reação reversível. Como são instáveis e altamente reativos, os produtos de 

Amadori sofrem rearranjos intra e intermoleculares, irreversíveis, dando origem aos AGEs 

(O’BRIEN; MORRISSEY; AMES, 1989). Além dessa via principal, intermediários ou 

produtos derivados da oxidação da glicose, da peroxidação de lipídes ou da rota dos polióis 

também podem formar compostos carbonil reativos como o glioxal e o metilglioxal que, ao 

interagirem, dão origem a inúmeros produtos de glicação avançada (NOWOTHY et al., 2015). 

Além da sua formação endógena, os AGEs podem ser obtidos de maneira exógena, através do 

tabaco e da ingestão de alimentos submetidos a cocção em altas temperaturas e longos períodos 

(CERAMI et al., 1997; URIBARRI et al., 2010).  
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Figura 2 – Produção endógena dos AGEs pela reação de Maillard e dos intermédios da oxidação da 

glicose e peroxidação lipídica. Imagem retirada de BOYER et al., 2015. 

 

 A albumina é uma proteína com peso molecular de ~67 kDa produzida no fígado, que 

representa de 50 a 60% do total de proteínas no plasma de indivíduos saudáveis (EVANS, 

2002). Sendo tão abundante, essa proteína torna-se facilmente alvo da glicação em quadros de 

hiperglicemia, representando cerca de 80% do total de proteínas glicadas na circulação 

(COHEN, 2003). 

 Apesar do padrão-ouro de medida de controle glicêmico ser a hemoglobina glicada 

(HbA1c) seu uso possui limitações e, portanto, outros parâmetros para controle glicêmico vêm 

sendo estudados, entre eles, a albumina glicada (KIM; LEE, 2012). Isso porque a medição de 

hemoglobina glicada apresenta algumas limitações, dentre elas, destaca-se a sua longa meia-

vida de três meses e a não existência de um ponto de corte bem definido para diferentes etnias, 

enquanto que a meia-vida da albumina é de cerca de duas a três semanas e não existem 

diferenças de concentração de albumina nas diferentes etnias. Além do mais, a medida de 

albumina glicada não é afetada por hemoglobinopatias nem pelo sexo do indivíduo (KIM; LEE, 

2012; ALSSEMA et al., 2014). Também é importante destacar que a albumina glicada já foi 

descrita como um indicador de complicações micro e macrovasculares associadas ao diabetes 

mellitus (SELVIN et al., 2011; NATHAN et al., 2014) e vem sendo investigada como um novo 

critério para o diagnóstico de diabetes mellitus (WU et al., 2016). Sendo assim, a avaliação da 

albumina glicada é importante não só para verificação do controle glicêmico, mas também para 
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ser utilizada como um biomarcador no diagnóstico de DM e parâmetro de acompanhamento no 

desenvolvimento e evolução de possíveis complicações associadas ao DM. 

 O mecanismo de ação dos AGEs ocorre pela sua ligação com receptores localizados na 

membrana plasmática, que ativam vias de sinalização intracelular. O receptor para produtos de 

glicação avançada (RAGE) é o receptor mais estudado, porém, existem outros receptores já 

identificados, como os do complexo AGE-R e membros da família dos scavengers (SR). A 

expressão desses receptores é determinada pela condição metabólica do organismo e também 

depende do tipo de célula/tecido o qual se encontram. (OTT et al., 2014).  

 O RAGE pertence à superfamília das imunoglobulinas e tem peso molecular de cerca 

de 43 kDa. Quando os AGEs se ligam a esse receptor, ocorre a ativação de vias inflamatórias e 

de estresse oxidativo e de retículo endoplasmático, que concorrem para ativação da via do fator 

nuclear kappa-B (NFKB) (SINGH, 2011; OTT et al., 2014). Os receptores do complexo AGE-

R são formados por 3 isoformas, AGE-R1, AGE-R2, AGE-R3, com pesos moleculares de ~50, 

~80 e ~32 kDa, respectivamente. A ligação dos AGEs ao receptor AGE-R1 desencadeiam sinais 

intracelulares que bloqueiam a ativação de vias de estresse oxidativo. Já os complexos AGE-

R2 e AGE-R3 possuem papéis em alguns processos celulares como tráfego de vesículas 

intracelulares, migração e adesão celular, mas os processos envolvendo a ligação dos AGEs é 

um fenômeno que carece de estudos para serem melhor elucidados. O terceiro tipo de receptor 

o qual os AGEs podem se ligar são os da família dos scavengers, que possuem duas classes 

principais, o receptor SR classe A (SR-A) e o receptor SR classe B (SR-B). A ativação desses 

tipos de receptores leva à degradação dos AGEs (OTT et al., 2014). 

 Como descrito anteriormente, a ligação dos AGEs com RAGE leva à ativação da via do 

NFKB (SINGH, 2011; OTT et al., 2014). O NFKB é um fator transcricional composto por 

associação das proteínas que contêm o domínio de homologia Rel (RHD) na porção N-terminal, 

onde se localizam as sequências necessárias para a dimerização do complexo, sua translocação 

para o núcleo e a ligação do fator ao DNA (KARIN, 1999). Existem cinco proteínas descritas 

pertencentes a essa família, são eles: p50 (NFKB1), p52, p65 (RELA), RelB e c-Rel, que se 

agrupam formando hetero ou homodímeros, sendo o heterodímero p65/p50 o tipo mais 

abundante encontrado nas células (OECKINGHAUS; GHOSH, 2009). Além do domínio RHD, 

as proteínas p65, RelB e c-Rel apresentam um elemento em sua estrutura chamado de domínio 

de transativação (TAD), enquanto que as proteínas p50 e p52 não possuem esse componente. 

Dessa forma, hetero ou homodímeros das proteínas p50 e p52 reprimem a transcrição de genes 

dependentes de NFKB, pois ou impedem que os complexos formados pelas outras proteínas se 
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liguem ao DNA ou recrutam desacetilases à região promotora dos genes-alvo (ZHONG et al., 

2002). 

 Existem três maneiras de ativação da via do NFKB: a via canônica, a via não-canônica 

e a via atípica independente de IKK, como mostra a figura 3. Cada via possui características 

específicas, no entanto, o ponto em comum é o resultado final, ou seja, a promoção da 

translocação do NFKB para o núcleo, local onde este fator exerce sua função. 

 A via canônica inicia-se com a ligação de ativadores a seus receptores que desencadeiam 

sinais intracelulares capazes de fosforilar e ativar o complexo das cinases da proteína inibidora 

do kappa-B (IKK). Esse complexo é formado por duas subunidades catalíticas (IKK alfa e IKK 

beta) e uma subunidade regulatória (IKK gama, também conhecida como modulador essencial 

NF-kappa-B – NEMO) (KARIN, 1999). A ativação do complexo IKK ocorre por fosforilação 

das subunidades catalíticas, tornando-o hábil a fosforilar a proteína inibidora do kappa-B (IkB). 

Essa proteína, em sua forma nativa, está associada ao dímero de NFKB no citoplasma, 

impedindo a translocação desse fator para o núcleo. Quando fosforilada, a IkB recebe um sinal 

de ubiquitinação, levando-a a degradação proteolítica, liberando os dímeros de NFKB, 

compostos geralmente pelas subunidades p50 e p65, para exercerem suas ações no núcleo da 

célula (BOWIE; O’NEILL, 2000). 

 Outra via de ativação, a via não-canônica, também se inicia com a ligação de ativadores 

com seus receptores, porém, os sinais intracelulares gerados ativam a cinase indutora de NFKB 

(NIK) que, por sua vez, fosforila o complexo IKK formado por homodímeros de IKK alfa, 

ativando-o. Esse complexo fosforila a subunidade p100 do NFKB, induzindo seu processo 

proteolítico, transformando-o na subunidade p52. Esse processamento permite, enfim, a 

translocação para o núcleo dos dímeros de NFKB compostos pela subunidade p52 que, 

geralmente, é encontrada complexada à subunidade RelB (BONIZZI et al., 2004).  

 A ativação dessa via também se dá pela via atípica independente de IKK. Uma das 

maneiras de estimular essa via é por estresse oxidativo induzido pelo peróxido de hidrogênio 

(H2O2), que resulta na fosforilação de IkB no resíduo tirosina 42 (Tyr42). Dessa forma, o 

complexo NFKB, formado pelas subunidades p50 e p65, é liberado possibilitando sua 

translocação para o núcleo (LI; STARK, 2002; WANG et al., 2002; PERKINS; GILMORE, 

2006; GLOIRE; PIETTE, 2009; CULLEN et al., 2015). 

 Independente da via ativada, o NKFB, uma vez no núcleo, é capaz de estimular a 

transcrição gênica de fatores inflamatórios (LIBERMANN; BALTIMORE, 1990) e do RAGE 

(LI; SCHMIDT, 1997), assim como do próprio gene Nfkb1, responsável por codificar a proteína 

p50 (TEN et al., 1992). É importante destacar que na região promotora do gene Rela, 
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responsável por transcrever a proteína p65, não se encontram sítios de ligação do NFKB 

(UEBERLA et al., 1993). Assim, apesar do NFKB autorregular a transcrição de p50, não se 

observa isso com a proteína p65. Além de promover a transcrição de diversos genes, esse fator 

também tem a capacidade de agir inibindo a transcrição de genes como do gene Slc2a4 

(FURUYA et al., 2013).  

 

Figura 3 – Representação simplificada das três formas de ativação da via do NFKB. 

 

 Dado que os AGEs podem ativar a via do NFKB ao se ligarem ao receptor RAGE e que 

o NFKB é um conhecido repressor da transcrição do gene Slc2a4, a albumina glicada pode ser 

capaz de modular a expressão de Slc2a4/GLUT4, contribuindo para eventos iniciais da perda 

da homeostasia glicêmica que levam ao desenvolvimento do quadro de resistência à insulina. 
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CONCLUSÃO  

 

 Com base nos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que a albumina 

glicada, em células 3T3-L1, modula a expressão de Slc2a4/GLUT4 de acordo com a 

concentração e/ou tempo de tratamento, caracterizando um efeito hormético. Em concentração 

baixa e tempo curto, ocorre um aumento na expressão de Slc2a4/GLUT4; já em concentração 

alta e tempo longo, ocorre o oposto, ou seja, redução na expressão do gene e da proteína. 

 Além disso, a albumina glicada induz atividade pró-inflamatória no adipócito, efeito 

esse demonstrado por um aumento da expressão de Nfkb1 e Rela, genes responsáveis por 

codificar as subunidades p50 e p65, respectivamente, do complexo NFKB. Também foi 

observado um aumento da quantidade de p50 e p65 no núcleo das células, quando essas foram 

cultivadas em concentração alta de albumina e por período de tempo longo, indicando a possível 

regulação do gene Slc2a4 pelo NFKB. 

 Essa ativação da via do NFKB não ocorre pela via canônica, pois não foi observada 

ativação de IKK. 

 Por fim, a albumina glicada em concentração alta promove um aumento na ligação do 

NFKB na região promotora do gene Slc2a4, embora esse dado ainda seja preliminar.  

 Em suma, os resultados obtidos em adipócitos evidenciam que a albumina glicada 

estimula a atividade pró-inflamatória do NFKB, o que leva a redução da expressão de 

Slc2a4/GLUT4. Portanto, o presente estudo revela que os AGEs não só participam da gênese 

de complicações degenerativas do diabetes, mas também contribuem para perda da homeostasia 

glicêmica. 
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