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RESUMO 
 
 
FRIAS, F. T. Papel dos microRNAs (miR-1, miR-133, miR-206, miR-208b, miR-
499 e miR-223) no músculo esquelético de camundongos C57BL/6 durante o 
estado de resistência à insulina. 2016. 80 f. Dissertação (Mestrado em 
Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 
A resistência à insulina (RI) ocasionada pela obesidade é uma condição presente na 
maioria dos indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2). No músculo esquelético, 
especificamente, evidências sugerem que a concentração elevada de ácidos graxos 
(AGs) livres observada na obesidade desempenha papel central no desenvolvimento 
da RI por causarem alterações na oxidação de AGs, na biogênese e função 
mitocondrial. Sendo os microRNAs (miR ou miRNA) moléculas recentemente 
apontadas na regulação gênica de vias metabólicas, temos como objetivo investigar 
em músculo esquelético de camundongos com obesidade induzida por dieta 
hiperlipídica, se os miRs-1a, 133a/b, 206, 208b e 499 (específicos para músculo)  e 
miR-223 (não-específico) participam da patogênese da RI, regulando genes 
envolvidos com a oxidação de AGs. Para indução da RI, camundongos machos da 
linhagem C57BL/6 foram alimentados com dieta balanceada (C) ou hiperlipídica (H) 
durante 8 semanas. O tratamento com fenofibrato (F) se iniciou duas semanas antes 
do sacrifício, quando aos animais foram administrados por gavagem 50 mg/kg/dia de 
fenofibrato (CF e HF) ou metilcelulose 0,5% (veículo; grupos C e H). Após 8 
semanas de dieta hiperlipídica, o grupo H apresentou RI sistêmica e no músculo 
sóleo isolado com expressão diminuída dos miRs-1a, -133a e -206. A dieta 
hiperlipídica provocou um aumento da β-oxidação mitocondrial de AGs no músculo 
esquelético oxidativo frente à alta disponibilidade de AGs provenientes da dieta com 
consequente diminuição do metabolismo da glicose observados através da maior 
transcrição dos genes Pgc1α, Cpt1b, Esrrγ, Pdk4, Fabp3 e Acot2, maior atividade 
das enzimas citrato sintase (CS) e β-HAD e também o aumento da fosforilação da 
proteína quinase AMPKα2 em sua porção Thr172, quando comparados ao grupo C, 
corroborando com a teoria de competição entre substratos. O tratamento dos 
camundongos obesos com fenofibrato (HF) melhorou a sensibilidade à insulina no 
músculo sóleo e foi capaz de reverter a diminuição da expressão do miR-1a e o 
aumento da expressão de Pgc1α, Cpt1b, Esrrγ, Pdk4, Fabp3 e Acot2 e fosforilação 
da AMPKα2 ao exercer sua ação como agonista dos receptores nucleares PPARα 
aumentando a oxidação de AGs no fígado com consequente diminuição dos 
triglicerídeos plasmáticos no organismo combatendo a sobrecarga lipídica para o 
músculo. O efeito do fenofibrato parece ser mediado pelo miR-1a e possivelmente 
sua ação regulando seu alvo predito, o gene Prkaa2, que transcreve a proteína 
AMPKα2 como demonstrado no ensaio funcional de ganho e perda de função. 
Dessa forma, nossos resultados nos levam a um intenso interesse em desvendar se 
no futuro, o miR-1a serviria como um potencial alvo para o desenvolvimento de 
novas estratégias terapêuticas no tratamento do DM2 e alterações metabólicas 
associadas.  
 

Palavras-chave: MicroRNAs. Resistência à insulina. Metabolismo muscular. 

Mitocôndria. 



 

ABSTRACT 

 

FRIAS, F. T. MicroRNAs role (miR-1, miR-133, miR-206, miR-208b, miR-499 e 
miR-223) in skeletal muscle of C57BL/6 mice during insulin resistance state. 
2016. 80 p. Master thesis (Pharmacology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Insulin resistance induced by obesity is a condition present in most subjects with type 
2 diabetes mellitus (T2DM). In skeletal muscle tissue, specifically, evidences suggest 
that the high concentration of free fatty acids (FFAs) observed in obesity plays a 
central role in the development of IR causing changes in FFAs oxidation, 
mitochondrial biogenesis and function. Since microRNAs (miR or miRNA) are 
recently identified molecules acting as gene regulators of metabolic pathways, we 
aim to investigate in skeletal muscle of high-fat diet induced obese mice, if miRs-1a, 
133a / b, 206, 208b and 499 ( muscle-specific) and miR-223 (non-specific) are 
involved in IR pathogenesis by regulating genes involved in FFAs oxidation. For 
induction of IR, C57BL/6 male mices were fed a balanced (C) or hyperlipidemic (H) 
diet for 8 weeks. Fenofibrate treatment (F) began two weeks before euthanasia, 
administered by gavage in 50 mg / kg / day of fenofibrate (CF and HF) or 0.5% 
methylcellulose (vehicle; groups C and H). After 8 weeks of high fat diet, the H group 
showed both systemic and in isolated soleus muscle IR with decreased expression of 
miRs-1a-133a and -206. The high fat diet caused an increase in skeletal muscle 
mitochondrial FFAs β-oxidation due to the high FFAs availability from the diet with 
consequent reduction in glucose metabolism observed through the increased 
transcription of Pgc1α, Cpt1b, Esrrγ, Pdk4, Fabp3 and Acot2 genes, increased citrate 
synthase (CS) and β-HAD enzymes activity and also increased phosphorylation of 
protein kinase, AMPKα2 in Thr172 portion, when compared to the C group, 
corroborating to the substrates competition  theory. The treatment of obese rats with 
fenofibrate (HF) improved insulin sensitivity in soleus muscle and was able to reverse 
the reduction in miR-1a expression and increased Pgc1α, Cpt1b, Esrrγ, Pdk4, Fabp3 
and Acot2 RNAm expression and AMPKα2 phosphorylation by action as an agonist 
of PPARα nuclear receptors, augmenting FFAs oxidation in the liver with consequent 
decrease in plasma triglycerides in hole body fighting the fat overload in the muscle. 
In conclusion, fenofibrate positive effect appears to be mediated by miR-1a and 
possibly their action regulating its predicted target, the Prkaa2 gene that transcribes 
the AMPKα2 protein as shown in the functional assay of gain and loss of function in 
C2C12 cells. Thus, our results lead us to an intense interest in unraveling if miR-1a 
would serve as a potential target for the development of new therapeutic strategies to 
treat T2DM and related metabolic disorders. 
 
Key-words: MicroRNAs. Insulin resistance. Skeletal muscle metabolism. 

Mitochondria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de lipídeos no tecido 

adiposo e está associada a um grande número de disfunções metabólicas como a 

resistência à insulina, que pode levar ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Segundo a 

OMS, 44% dos casos de diabetes são atribuíveis ao sobrepeso (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013).  

A resistência à insulina (RI) é definida como uma menor resposta à ação da 

insulina nos tecidos-alvos para esse hormônio (músculo esquelético, fígado e 

adipócitos), caracterizada por hiperinsulinemia com normo ou hiperglicemia 

(BRUCE; HANSON, 2010). No estado de RI, os AGs são os principais combustíveis 

no músculo, uma vez que a oxidação de glicose está prejudicada. Uma vez que a 

glicose não está sendo incorporada e que a concentração plasmática de AG livres 

está elevada, o envolvimento desses metabólitos na redução das ações da insulina 

tem sido proposto (BODEN, 2003; KRAEGEN; COONEY, 2008; OAKES et al., 1997; 

RANDLE et al., 1963).  

Vários mecanismos vêm sendo apontados na tentativa de explicar como os 

níveis elevados de AGs podem contribuir para o desenvolvimento da RI no músculo 

esquelético, dentre eles estão o ciclo de Randle, o acúmulo de derivados lipídicos 

intracelulares (diacilglicerol e ceramida), o estresse oxidativo, a inflamação e a 

modulação da transcrição de genes relacionados à biogênese e função mitocondrial 

provocando modificações na β-oxidação mitocondrial de AGs (MARTINS et al., 

2012; RUSSEL et al., 2014; ZHANG et al., 2010). 

 

1.1 Músculo esquelético e a β-oxidação mitocondrial 

 

O músculo esquelético representa aproximadamente 40% do peso total do 

corpo possuindo grande demanda energética para que possa cumprir com seu papel 

fisiológico no movimento do organismo (HITACHI; TSUCHIDA, 2013). 

Os AGs são importantes combustíveis energéticos para os músculos cardíaco 

e esquelético oxidativo, sendo metabolizado principalmente nas mitocôndrias, maior 

sítio celular de formação de energia.  A principal fonte de AG para o músculo são os 

triglicerídeos (TG) liberados através da lipólise do tecido adiposo e de depósitos 
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intracelulares do tecido muscular. Os AGs entram no citoplasma das células 

musculares por difusão ou via proteínas de membrana transportadoras de AGs 

como a translocase de ácidos graxos (CD36/FAT), as proteínas ligadoras aos ácidos 

graxos (FABPs) e a proteína transportadora de ácidos graxos de cadeia longa 

(FATP) e sofrem uma reação de esterificação resultando em moléculas de acil-CoA 

de cadeia longa. Esse acil-CoA de cadeia longa será captado para o interior da 

mitocôndria pelas enzimas carnitina palmitoiltransferases 1 e 2 (CPT1 e CPT2), que 

estão localizadas na membrana mitocondrial, ou também poderá ser catalisado pela 

enzima acil-CoA tioesterase (ACOT2) em AGs livres e CoASH afim de que os níveis 

de Acil-CoAs disponíveis para a β-oxidação sejam regulados (FUJITA et al., 2011). 

Através do ciclo da β-oxidação esses acil-CoAs de cadeia longa serão então 

transformados em moléculas de acetil-CoA, que por sua vez entram no ciclo do 

ácido tricarboxílico (TCA) na matriz mitocondrial, o que resulta na produção das 

coenzimas reduzidas nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) e flavina adenina 

dinucleotídeo (FADH2). A re-oxidação dessas coenzimas na cadeia respiratória 

mitocondrial gera um gradiente de prótons, que é então convertido em energia 

química pela ATP-sintetase (na fosforilação de adenosina difosfato-ADP), que é 

alimentado pelo fluxo de retorno dos prótons à matriz mitocondrial, formando ATP 

(ZHANG et al., 2010); ou através da ligação de proteínas desacopladoras (UCPs) 

que transformam essa energia em calor para o controle da termogênese do 

organismo.  
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Figura 1. Cascata de regulação via PGC1α. TH: Hormônio da tireoide; NOS/cGMP: óxido 

nítrico sintase; p38MAPK: proteína quinase ativada por mitógeno; SIRTs: sirtuínas, CaN: 

calcineurina; CaMKs: proteína quinase dependente de cálcio/calmodulina; AMPK: proteína 

quinase ativada por AMP; CDKs: quinases dependentes de ciclina e β/cAMP: estimulação β-

adrenérgica tem sido demonstrada na regulação da expressão e/ou atividade de PGC-1α. 

PGC-1α coativa fatores de transcrição como os fatores de respiração nuclear (NRFs), 

receptores relacionados ao estrógeno (ERRs), e PPARs, conhecidos por regularem 

diferentes aspectos do metabolismo energético como a biogênese mitocondrial, oxidação de 

ácidos graxos e antioxidantes (VENTURA-CLAPIER; GARNIER; VEKSLER, 2008).  

 

Sendo assim para que a mitocôndria possa exercer suas funções fisiológicas 

na oxidação de AGs de forma orquestrada, existem cascatas de sinalização 

moleculares finamente reguladas para garantir a biogênese, a função e dinâmica 

enzimática mitocondrial (CHENG; RISTOW, 2013; RASMUSSEN; WOLFE, 1999; 

VENTURA-CLAPIER; GARNIER; VEKSLER, 2008). Como apresentado na figura 1, o 

co-ativador 1α do receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PGC1α) é 

considerado o maior regulador da biogênese mitocondrial por sua ação via 

receptores de estrógeno (ERRs) α e γ, receptores nucleares ativados pelo 

proliferador de peroxissoma (PPARs) α e β e no fator de respiração nuclear-1 

(NRF1), levando a transcrição de genes que integram sinais fisiológicos e elevam a 

biogênese e função mitocondriais (LIN; HANDSCHIN; SPIEGELMAN, 2005; 

PUIGSERVER et al., 1998; WU, Z. et al., 1999). 

Dessa forma, diversas hipóteses que envolvem alterações na regulação 

enzimática e na função e biogênese mitocondrial têm sido estudadas para o melhor 

entendimento de como o aumento da disponibilidade de AGs na obesidade, 

influencia o desenvolvimento da resistência à insulina e desenvolvimento do DM2. 

(CHENG; ALMEIDA, 2014; MUOIO; NEUFER, 2012; TURNER et al., 2007). 

 

1.2 Dieta hiperlipídica e mecanismos envolvidos no desenvolvimento da 
resistência à insulina no músculo 

 

De um modo geral parece que nos estágios iniciais de resistência à insulina o 

músculo esquelético responde a intervenções com dieta hiperlipídica com uma 

resposta adaptativa positiva devido aos altos níveis de AGs disponíveis. Em estudos 

com ratos Wistar e Zucker obesos (fa/fa), camundongos C57BL/6J e db/db 

alimentados com dietas com alto teor de gordura foi observado no músculo 

esquelético um aumento na expressão de vários marcadores da capacidade 
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oxidativa e função mitocondrial, como: o transportador CPT1, a enzima citrato 

sintase, a proteína desacopladora 3 (UCP3) e PGC1α (HANCOCK et al., 2008; 

SHORTREED et al., 2009; TURNER et al., 2007).  

Randle et al. (1963) foram os primeiros a propor a relação entre o aumento da 

β-oxidação de AGs com a diminuição do metabolismo da glicose no músculo. Como 

apresentado na figura 2, esta ideia foi explicada pela competição entre substratos. 

O aumento da formação de acetil-CoA, NADH e FADH2 derivados da β-oxidação de 

AGs, ativa a enzima piruvato desidrogenase quinase 4 (PDK4), a qual impede a 

ação do complexo piruvato desidrogenase (PDH), responsável pela descarboxilação 

oxidativa de piruvato a acetil-CoA. A menor oxidação de glicose resulta em acúmulo 

de glicose-6-fosfato (G6P) no citoplasma, inibindo a enzima hexoquinase II. Além 

disso, o aumento de acetil-CoA originado da β-oxidação de AGs e que é 

encaminhado para o ciclo TCA, permite maior formação de citrato, o qual inibe a 

enzima fosfofrutoquinase-1 (PFK), com consequente diminuição da glicólise. Ao 

mesmo tempo, a proteína quinase ativada por AMP (AMPK), subunidade catalítica α-

2 (AMPKα2), isoforma predominante no músculo esquelético, sofre fosforilação em 

sua porção Thr172, se tornando ativa e dessa forma provocando o aumento da β-

oxidação de AGs através da inibição de outra enzima, a acetil-CoA carboxila (ACC) 

impedindo a formação de malonil-CoA, e por sua vez, impedindo sua ação de 

inibição da proteína transportadora de AGs para mitocôndria, CPT1 (ZHANG; ZHOU; 

LI, 2009; ZHANG et al., 2010)  
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Figura 2. Metabolismo de ácidos graxos e o Ciclo de Randle. FAT/CD36, FABPpm, 
FATP: proteínas de membrana transportadoras de AGs; TG: triglicerídeos; CPT-1 e -2: 
carnitina palmitoiltransferases 1 e 2; ATP: adenosina trifosfato; ACC: acetil-COA carboxilase; 
MCD: malonil-CoA descarboxilase; AMPK: proteína quinase ativada por AMP; GLUT 4 e 1: 
transportadores de glicose tipo 4 e 1; PFK: fosfofrutoquinase; PDH: piruvato desidrogenase 
(ZHANG et al., 2010). 

 

Em contrapartida, estudos em camundongos, no qual o tempo de dieta 

hiperlipídica é estendido, demonstram diminuição da biogênese e função 

mitocondrial ao apresentarem menor atividade do transportador CPT1, das enzimas 

citrato sintase e β-hidroxiacil-CoA desidrogenase, analisadas no músculo 

esquelético (HULVER et al., 2003; SIMONEAU; KELLEY, 1997), como também 

menor expressão de Pgc1α e de outros genes que codificam proteínas dos 

complexos I, II, III e IV da cadeia transportadora de elétrons (SPARKS et al., 2005).  

A principal hipótese apontada para a diminuição da capacidade oxidativa 

mitocondrial é a de que o acúmulo de intermediários lipídicos de reações 

incompletas de β-oxidação contribuem para o stress oxidativo (MUOIO; KOVES, 

2007). O descasamento entre a entrega de equivalentes redutores, tais como NADH 

e FADH2 derivados do ciclo do TCA para a cadeia de transporte de elétrons pode 

levar a um aumento na razão ATP/ADP, o que aumenta a gradiente de prótons e 

facilita a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) (ANDREYEV; 

KUSHNAREVA; STARKOV, 2005). A mitocôndria é o principal local de produção de 

EROs no músculo esquelético, sendo que estes podem reagir com AGs formando 

peróxidos lipídicos o que leva a danos e modificações estruturais nas enzimas e 

DNA mitocondriais que, em longo prazo, podem resultar em prejuízos na função da 

organela (BLOCH-DAMTI; BASHAN, 2005; INDO et al., 2007; SCHRAUWEN; 

HESSELINK, 2004). EROs também tem sido apontados na ativação de proteínas 

inflamatórias, tais como JNK, PKC e IKKβ, cuja ativação pode contribuir para a 

resistência à insulina (ZHANDE et al., 2002).  

Tomados em conjunto, pode-se especular que a diminuição da β-oxidação 

dos AGs baseadas nas características acima não poderia ser uma causa direta da 

resistência à insulina na obesidade, mas sim uma consequência secundária de 

resistência à insulina/obesidade. Uma possível prova que sustenta esta noção é um 

estudo em ratos onde a resistência à insulina desenvolve-se durante o curso da 

alimentação com dieta hiperlipídica e de elevado teor de sacarose sem disfunção 

mitocondrial. No entanto, diminuição da biogênese, da estrutura e função 
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mitocondrial foi observada quando a dieta é estendida e ocorre o desenvolvimento 

do diabetes (BONNARD et al., 2008). 

Dessa forma, intervenções farmacológicas direcionadas ao metabolismo de 

AGs se tornam potenciais no tratamento da resistência à insulina e doenças 

metabólicas restabelecendo o equilíbrio entre a disponibilidade de ácidos graxos e 

glicose como fonte de energia para o organismo. Como mostrado na figura 1, 

PPARα e PPARβ/δ estão envolvidos na transcrição de genes relacionados com o 

metabolismo de lipídeos e, por conseguinte, a modulação da atividade de PPAR 

tornou-se um alvo atraente para o tratamento da obesidade e doenças metabólicas. 

O fenofibrato, fármaco pertencente à classe dos fibratos, são agonistas dos 

receptores PPARα, são hipolipemiantes utilizados no tratamento da 

hipertrigliceridemia. Sua eficácia em baixar os níveis plasmáticos de TG e AGs livres 

está associada ao aumento da oxidação de ácidos graxos (MARTIN et al., 1997; 

SCHOONJANS et al., 1995; STAELS et al., 1998). Um efeito secundário dos fibratos 

é a melhora da resistência à insulina (GUERRE-MILLO et al., 2000), possivelmente 

devido à redução de lipídeos plasmáticos permitindo menor oferta de AGs para as 

células musculares, aliviando a "sobrecarga de lipídeos" nestes tecidos (ZHANG et 

al., 2010).  

 

1.3 PPARs, metabolismo da glicose e de ácidos graxos  

 

Os receptores ativados pelo proliferador de peroxissoma (PPAR) são fatores 

de transcrição que pertencem à superfamília de receptores nucleares. PPARα é 

expresso principalmente no fígado, músculo e coração, PPARγ no tecido adiposo, 

enquanto o PPARβ/δ é expresso de maneira ubíqua (DESVERGNE et al., 1998). 

O PPARβ/δ compartilha muitos genes alvos com o PPARα, incluindo genes 

envolvidos com a utilização de AGs na célula (HUSS; KELLY, 2004; MONTAGNER 

et al., 2011). Surpreendentemente, no entanto, camundongos transgênicos com 

expressão forçada tanto para PPARα como para PPARβ/δ especificamente no 

músculo esquelético exibem diferenças fenotípicas marcantes. Camundongos 

transgênicos para PPARα no músculo exibem acúmulo de TG no miócito, altas taxas 

de oxidação de AGs, intolerância à glicose e resistência à insulina leve. Em 

contraste, camundongos transgênicos para PPARβ/δ no músculo desenvolvem 
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fenótipo característico de camundongos exercitados (“camundongos de maratona”) 

que incluem melhora da resistência ao exercício, capacidade mitocondrial 

aumentada, aumento da proporção de fibras oxidativas tipo I e maior sensibilidade à 

insulina (FINCK et al., 2005; LUQUET et al., 2003; WANG et al., 2004). Os 

mecanismos envolvidos no controle energético do metabolismo entre essas duas 

linhagens de camundongos transgênicos para PPAR envolvem uma complexa rede 

de regulação gênica. Gan et al. (2011) mostraram que o receptor nuclear PPARβ/δ, 

mas não o PPARα, é capaz de aumentar a capacidade de oxidação de glicose pelo 

músculo esquelético, pela ativação da transcrição gênica da lactato desidrogenase b 

(LDHB). Já um estudo mais recente do mesmo grupo, mostra que as ações opostas 

desses receptores nucleares sobre as fibras musculares tipo I no músculo 

esquelético envolve a regulação da expressão de microRNAs músculo-específicos 

como o miR-499 e miR-208b (GAN et al., 2013). 

 

1.4 MicroRNAs e regulação de genes alvos envolvidos com a obesidade e a 
resistência à insulina 

 

Hoje em dia milhares de miRNAs já foram identificados em mais de 50 

organismos. Os miRNAs podem ser produzidos em qualquer tecido do organismo ou 

até mesmo ser secretados por vesículas extracelulares (VEs) como exossomas e 

microvesículas e dessa forma serem distribuídos através dos fluídos corporais e 

serem captados por células vizinhas ou até mesmo tecidos distantes onde efetuarão 

sua atividade biológica (SUN et al., 2015).   

Estima-se que eles controlem milhares de genes que codificam proteínas 

envolvidas em diferentes processos biológicos. Em seres humanos, cerca de um 

terço destes pequenos RNAs são organizados em clusters no genoma humano, 

sendo que um dado cluster é susceptível de ser uma única unidade de transcrição, 

sugerindo uma regulação coordenada de miRNAs possivelmente levando a 

diversidade combinatória e sinergia nos efeitos biológicos. No entanto, é 

interessante notar que os miRNAs de um cluster não são expressos em níveis 

iguais, o que sugere que os miRNAs também são regulados pós-transcricionalmente 

(LEE; DUTTA, 2009; YU et al., 2006). 

Como representado na figura 3, à biogênese dos miRNAs pela via canônica 

se inicia no núcleo da célula a partir de genes de miRNA, que estão localizados 
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principalmente nas regiões intergênicas, intrônicas e policistrônicas, com a formação 

de um miRNA primário (pri-miRNA) através da ação da enzima RNA polimerase II. 

Ainda no núcleo este pri-miRNA é processado para um precursor em miRNA (pré-

miRNA) por um complexo composto por uma enzima RNAse III (Drosha) e uma 

proteína ligadora de RNA dupla fita, DGCR8 (complexo Drosha/DGCR8), e então é 

exportado para o citoplasma pela exportina-5, onde será clivado por outro complexo 

composto pela endoribonuclease Dicer e uma proteína ligadora de RNA-tar (TRBP) – 

complexo Dicer/TRBP, produzindo um duplex de ~22 nucleotídeos. Uma das fitas do 

duplex é carregada no complexo de silenciamento de RNA induzido (RISC) 

contendo a proteína Argonauta (Ago) e GW182. Este é o passo final da biogênese 

do miRNA; o miRNA maduro, fita simples ligado ao complexo RISC está pronto para 

se ligar ao RNAm e levar à repressão translacional ou desestabilização do RNAm. A 

outra via menos comum de biogênese dos miRNAs é denominada via não canônica 

que corresponde ao processamento do miRNA independente do complexo Drosha. 

(ROTLLAN; FERNANDEZ-HERNANDO, 2012; ROTTIERS; NÄÄR, 2012). 

 

Figura 3. Biogênese dos miRNAs. miRNA: MicroRNA; pri-miRNA: miRNA primário; pré-
miRNA: miRNA precursor; DGCR8: proteína ligadora de RNA dupla fita; TRBP: proteína 
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ligadora de RNA-tar; RISC: complexo de silenciamento de miRNA (retirado de: ROTTIERS; 
NÄÄR, 2012). 

 

O miRNA maduro age no RNAm através do pareamento de bases Watson-

Crick por complementariedade. O elemento de reconhecimento do miRNA (MRE) 

normalmente se encontra na 3’UTR do RNAm, embora possam estar presentes na 

região 5’UTR do RNAm ou até mesmo em regiões codificadoras de genes em 

humanos ou outros mamíferos (DUURSMA et al., 2008; TAY et al., 2008). A 

especificidade da interação do miRNA-RNAm é conferida principalmente pelos 

primeiros 7-8 nucleotídeos de um miRNA (região seed 5’proximal), que é suficiente 

para regulação do gene alvo in vivo (BRENNECKE et al., 2005). O mecanismo 

preciso pelo qual o miRNA pode causar repressão da tradução ainda não está 

completamente elucidado. No entanto, estudos crescentes vêm demonstrando que 

os miRNAs e suas micro-ribonucleoproteínas (microRNPs) podem desencadear 

funções alternativas que permitam a estimulação da expressão gênica, além das 

suas funções repressivas, e que estas seriam dependentes da sequência de RNA, 

do microRNP associado e das condições celulares (LEE; VASUDEVAN, 2013).   

Como apresentado anteriormente, o estado de resistência à insulina 

apresenta alterações importantes no RNAm e proteínas nos tecidos alvos. A 

descoberta da existência de miRNAs específicos para certos tecidos, 

especificamente músculo estriado, fígado e adiposo, levanta a questão sobre o 

envolvimento dos miRNAs no controle transcricional induzido pela insulina nesses 

tecidos (LIANG et al., 2007).  

Os miRNAs músculo-específicos, miR-1a, miR-133a, miR-133b, miR-206, 

miR-208a, miR-208b e miR-499, estão envolvidos em vários processos no músculo 

esquelético, incluindo no processo de proliferação e diferenciação muscular (LUO; 

NIE; ZHANG, 2013), especificação do tipo de fibra (GAN et al., 2013), regeneração e 

hipertrofia (HITACHI; TSUCHIDA, 2013) e alterações na expressão desses miRNAs 

estão associados a desordens do músculo esquelético (GEORGANTAS et al., 2014; 

McCARTHY, 2014).   

Em especial os miRNAs, miR-1a, miR-133a/b e miR-206 são expressos 

especificamente em músculo na forma de clusters. Em camundongos, os clusters 

miR-1a-1/miR-133a-2 estão localizados no cromossomo 2, o miR-1a-2/miR-133a-1 

no cromossomo 18 e o cluster miR-206/miR-133b no cromossomo 1 (GOLJANEK-
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WHYSALL et al., 2012). O miR-208b é codificado no íntron 31 do gene β-MHC 

(Myh7) do cromossomo 14 e o miR-499 no íntron 19 do Myh7b no cromossomo 2 

(McGUIGAN; PHILLIPS; POSTLETHWAIT, 2004; VAN ROOJI et al., 2009). 

O miR-206, miR-208b e miR-499 foram detectados com maior expressão em 

fibras de contração lenta do tipo 1, enquanto o miR-1a, miR-133a e -133b são 

altamente expressos em músculo esquelético e cardiomiócitos (ENDO et al., 2013). 

Até o momento alguns trabalhos constataram redução da expressão dos miR-

1a, miR-133a, miR-133b e miR-206 em modelos in vitro e in vivo de resistência à 

insulina e DM2 (CHEN et al., 2012; GALLAGHER et al., 2010; NIELSEN et al., 

2010), demonstrando uma possível participação desses miRNAs na fisiopatologia 

dessas doenças.  

Em relação ao miR-208b e miR-499, como apontado anteriormente, eles 

participam das ações opostas dos receptores nucleares PPARβ/δ e PPARα sobre as 

fibras musculares tipo I. 

A sensibilidade à insulina do organismo e o transporte de glicose mediado 

pela insulina são positivamente correlacionados com a proporção de fibras 

musculares tipo I (DAUGAARD et al., 2000), onde a redução da atividade física, 

como ocorre em estados de obesidade e de doenças crônicas, resulta em uma 

redução da proporção de fibras tipo I e IIa, juntamente com uma reduzida 

disponibilidade de glicose muscular e sensibilidade à insulina (ZIERATH; HAWLEY, 

2004). Gan et al. (2013), mostraram que o PPARβ/δ conjuntamente com ERRγ 

ativam a transcrição dos genes Myh7 e Myh7b no músculo esquelético, aumentando 

os níveis de miR-208b e miR-499, e assim desencadeando a cascata de expressão 

gênica de proteínas musculares de contração lenta. Já o receptor PPARα suprime a 

expressão desses miRNAs. 

O miR-223, músculo não específico foi apontado como regulador do 

transportador de glicose, GLUT4, que medeia à captação de glicose estimulada pela 

insulina no músculo e no tecido adiposo. Defeitos funcionais no tráfego intracelular e 

translocação na membrana plasmática do GLUT4 resultam em alterações na 

captação de glicose estimulada por insulina no músculo (SHEPHERD; KAHN, 1999). 

Utilizando biópsias de músculo ventricular infectados com vetores adenovírus 

de miR-223 (Ad-miR-223), Lu et al. (2010), demonstraram um aumento significativo 

na captação de glicose sem estimulação com insulina e que esse aumento foi inibido 

usando siRNA contra GLUT4.  
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Como mostrado acima, apesar de evidências que apontam esses miRNAs no 

desenvolvimento da resistência à insulina, ainda não se sabe como eles agem e se 

estratégias farmacológicas que tenham eles como alvos podem restaurar a 

sensibilidade à insulina. Desse modo, buscamos verificar se os miRNAs 

selecionados, os miR-1a, miR-133a/b, miR-206, miR-208b, miR-499 e miR-223 

apresentam expressão alterada no músculo esquelético resistente à insulina, suas 

possíveis vias de regulação gênica e ainda se a manipulação da expressão desses 

miRNAs trariam efeitos benéficos na sensibilidade à insulina no músculo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O quadro de resistência à insulina foi induzido nos camundongos alimentados 

com dieta hiperlipídica, tanto de forma sistêmica quanto perifericamente no músculo 

esquelético. E o fenofibrato se mostrou parcialmente eficaz na reversão da 

resistência à insulina induzida pela dieta hiperlipídica nesses animais. Verificamos 

isso através das alterações encontradas em parâmetros sorológicos, metabólicos, 

enzimáticos e de genes e proteínas envolvidas na via de biogênese mitocondrial e 

metabolismo de AGs e glicose. Essas alterações benéficas provocadas pelo 

tratamento com fenofibrato, no músculo esquelético oxidativo parecem ser mediadas 

pela ação do miR-1a regulando seu alvo predito, o gene Prkaa2, que transcreve a 

proteína AMPKα2.   

O aumento na transcrição e consequente fosforilação de AMPKα2, isoforma 

predominante no músculo esquelético, ativa processos catabólicos tais como a 

captação de glicose e oxidação de ácidos graxos, sendo assim considerada a 

principal enzima reguladora do metabolismo celular ao estimular a expressão de 

genes mitocondriais por ação via PGC-1α.  
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