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RESUMO 

 

CAMPELLO, R.S. Refeições ricas em carboidratos ou lipídeos diminuem a 
sensibilidade à insulina duas horas após o início da ingestão. Dissertação (Mestrado em 
Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009. 
 
No presente trabalho, o efeito agudo de refeições compostas predominantemente por 

carboidratos e lipídeos sobre a sensibilidade à insulina foi avaliado in vivo. Além disso, 

investigou-se a proteína GLUT4 em músculo esquelético gastrocnêmio (MEG) e tecido 

adiposo branco epididimal (TAB), tanto o conteúdo como a distribuição subcelular 

(microssoma e membrana plasmática). Ratos Wistar com dois meses de idade, após jejum 

de 24 horas, foram realimentados com: refeição balanceada (B, realimentados com ração 

padrão); refeição rica em carboidrato (C, realimentados com torrada) e refeição rica em 

lipídeo (L, realimentados com toucinho); e foram avaliados nos tempos 1, 2, 4 ou 6 horas 

de realimentação. A partir dos valores de glicemia e insulinemia em cada tempo, o índice 

glicose/insulina revelou que os grupos C e L apresentavam um estado de resistência à 

insulina 2 horas após o início da ingestão. No teste de tolerância à insulina (ITT), uma 

redução (~ 47%) na sensibilidade à insulina foi observada no grupo C após 2 e 4 horas de 

realimentação. Por meio de teste de tolerância à glicose, realizado 2 horas após início da 

ingestão, a relação entre a área sob a curva da insulinemia e a área sob a curva da glicemia 

confirmou estado de resistência à insulina nos grupos C e L. Por Western blotting, 

verificou-se que as refeições não alteraram o conteúdo da proteína GLUT4 nas diferentes 

frações de membrana, tanto em músculo como em tecido adiposo, nos momentos em que se 

verificou alteração na sensibilidade à insulina. Estes resultados indicam que, em ratos, 

refeições não balanceadas, seja com alto teor de carboidrato seja com alto teor de lipídeo, 

induzem menor sensibilidade à insulina 2 horas após início da ingestão, e este fenômeno 

não envolve alterações no conteúdo de GLUT4 nos tecidos muscular e adiposo. 
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ABSTRACT 

 

CAMPELLO, R.S. High carbohydrate or high fat meals decrease insulin sensitivity 
two hours after the start of ingestion. Master thesis (Human Physiology) – Institute of 
Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2009. 

 

This study evaluated the acute effect of a high carbohydrate meal and a high fat meal on the 

insulin sensitivity and on the content and distribution of GLUT4 protein (plasma sample 

membrane and microsomal-enriched fractions) in the gastrocnemius skeletal muscle and 

white adipose tissues. Male Wistar rats fasted for 24 hours, were refeeding for 1, 2, 4 or 6 

hours with one of the tree meals: balanced meal (B-group, refeed with standard meal); high 

carbohydrate meal (C-group, refeed with tost) and high fat meal (L-group, refeed with 

lard). Both C and L-groups exhibited insulin resistance after 2 hours of refeeding 

(Glucose/insulin index). In the insulin tolerance test (ITT), a reduction (~47%) in the 

insulin sensitivity was observed in C group after 2 and 4 hours of refeeding. According to 

the glucose tolerance test (performed 2 hours after the ingestion) the relation between the 

area under the curve of plasmatic insulin and the area under the curve of plasmatic glucose, 

confirmed the insulin resistance in C and L-groups. Through the Western blotting analyses 

it could be demonstrated that the meals did not altered the GLUT4 content on the different 

membrane fractions in both skeletal and adipose tissue when insulin sensitivity was 

diminished. Theses results suggest that imbalanced meals with high carbohydrate or fat 

concentration leads to minor insulin sensitivity after 2 hours of ingestion and such 

phenomena do not involve alteration in GLUT4 content in the muscle and adipose tissues. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A glicose é a principal fonte de energia em organismos eucariontes e exerce, 

portanto, um papel central no metabolismo e homeostasia celular. Entretanto, por ser uma 

molécula polar e insolúvel à bicamada lipídica da membrana plasmática, a glicose é 

transportada para o interior da célula através de proteínas carreadoras associadas à 

membrana, designadas como transportadores de glicose (SCHEEPERS, 2004). 

Existem duas classes de proteínas carreadoras de glicose: um sistema de transporte 

acoplado ao sódio (SGLT- Sodium Glucose Cotransporters) e outro, facilitador do 

transporte de glicose (GLUT- Glucose Transporters). Ambos os tipos de transportadores 

pertencem a uma família de genes carreadores de soluto (SLC – Solute Carries) 

(SCHEEPERS, 2004; MACHADO, 2006). 

Os carreadores que promovem o transporte da glicose acoplado ao sódio, SGLTs 

(gene SLC5A), estão presentes na membrana apical das células epiteliais do intestino e 

túbulos renais, sendo importantes para a absorção e reabsorção de glicose, respectivamente. 

Estas proteínas realizam a captação do monossacarídeo para o meio intracelular contra seu 

gradiente de concentração, mas a favor de um gradiente eletroquímico de sódio, por um 

mecanismo de transporte ativo, onde há o transporte simultâneo de íons sódio e moléculas 

de glicose (WRIGHT et al., 2004). 

A outra classe de transportadores de glicose, GLUTs, constituem uma família de 12 

isoformas mais um cotransportador de próton/mioinositol (HMIT), os quais podem ser 

divididos em 3 subclasses de acordo com a similaridade da seqüência (JOOST & 

THORENS, 2001; JOOST et al., 2002). Os membros desta família (gene SLC2A) realizam 

o transporte bidirecional da glicose (e outras hexoses), permitindo sua difusão facilitada e a 

favor do gradiente de concentração através da membrana plasmática das células 

(SCHEEPERS et al., 2004; MACHADO et al., 2006). Tais transportadores, designados 

numericamente de 1 a 12 conforme a ordem cronológica em que foram descritos, tiveram 

sua estrutura proposta por Mueckler e colaboradores (1985). 

De acordo com o modelo proposto, estes carreadores possuem 12 segmentos 

transmembrânicos (S1-S12), hidrofóbicos, cujos aminoácidos apresentam seqüências 

conservadas entre as diferentes isoformas (JOOST e THORENS, 2001). Os segmentos S1-



 

S12 são ligados por alças de conexão e as terminações NH2 e COOH localizam-se no 

espaço intracelular (Figura 1) (SCHEEPERS et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Estrutura bidimensional das proteínas transportadoras de glicose (GLUTs). Os círculos 
azuis representam os aminoácidos conservados nas diferentes isoformas. Adaptado 
(BRYANT et al., 2002). 

 

Apesar de pertencerem a mesma família, os GLUTs são expressos de forma tecido e 

célula-específica, sendo que mais de uma isoforma pode ser expressa no mesmo tecido. 

Além disso, diferem em suas características funcionais, exibindo afinidade por substratos e 

propriedades cinéticas distintas (MACHADO et al., 2006; WOOD e TRAYHURN, 2003). 

Tal especificidade é determinada pela diferença das alças que conectam os segmentos 

transmembrânicos S1-S2 e S6-S7, bem como pelas terminações citoplasmáticas de cada 

isoforma (ULDRY e THORENS, 2004), assegurando assim que cada transportador exerça 

um específico papel na captação de glicose, permitindo uma regulação complexa da 

homeostasia glicêmica corporal sob diferentes condições fisiológicas (KANZAKI e 

PESSIN, 2001; SCHEEPERS et al., 2004; MACHADO et al., 2006). 

Na década de 80, Cushman e Wardzala propuseram que na presença da insulina 

havia um aumento na translocação de transportadores de glicose para a membrana 

plasmática, caracterizando a partir de então o mecanismo de captação de glicose estimulada 

pela insulina. Este transportador, capaz de translocar para a membrana em resposta ao 

hormônio foi posteriormente clonado e designado como a isoforma 4 (GLUT4) 
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(FUKUMOTO et al., 1989), sendo atualmente foco de estudos que buscam caracterizar os 

fluxos de glicose (MACHADO et al., 2006).  

O GLUT4 é caracterizado por sua preferencial expressão em músculo e tecido 

adiposo, sendo responsável pela captação de glicose estimulada pela insulina, bem como 

pela contração muscular (ZORZANO et al., 2005; ZHAO e KEATING, 2007; WATSON e 

PESSIN, 2001; SILVA et al., 2005).  

Em células não estimuladas pelo hormônio, a maior proporção do transportador, 

principalmente em adipócitos, encontra-se no compartimento intracelular, sendo que o 

estímulo insulínico determina a translocação de vesículas contendo o GLUT4 em direção à 

membrana plasmática, aumentando agudamente a captação de glicose. Com a redução nos 

níveis circulantes de insulina, o GLUT4 é rapidamente removido da membrana plasmática 

e reciclado de volta ao seu compartimento intracelular, ficando estocado em vesículas 

intracelulares (ISHIKI e KLIP, 2006; MACHADO et al., 2006).  

Conforme descrito acima, esta proteína sofre uma dinâmica redistribuição dentro 

das células adiposa e muscular, alternando entre a membrana plasmática e vesículas 

intracelulares. Entretanto, para que ocorra a translocação das vesículas contendo o 

transportador até a superfície celular, se faz necessária a interação do hormônio ao seu 

receptor. 

A insulina, produzida pela ilhota pancreática e estocada em grânulos secretórios, é 

um hormônio protéico constituído de duas cadeias polipeptídicas A e B ligadas por pontes 

dissulfeto, e sua secreção é estimulada por substratos energéticos metabolizáveis pela célula 

B pancreática, sendo a glicose seu principal secretagogo (HABER et al., 2001; GENUTH, 

2004). 

Com a elevação na concentração plasmática de glicose, esta é captada e 

metabolizada pelas células B, o que resulta em aumento na fração ATP/ADP, ocasionando 

o fechamento dos canais de potássio e a despolarização da membrana plasmática, com 

conseqüente abertura dos canais de cálcio sensíveis à voltagem. O aumento do influxo de 

cálcio na célula B favorece o processo exocitótico dos grânulos contendo insulina (HABER 

et al., 2001, CARVALHEIRA et al., 2002; GENUTH, 2004). 

Após a secreção, a ação do hormônio tem início com a sua ligação ao receptor de 

membrana plasmática, sendo este uma glicoproteína constituída por duas subunidades α e 



 

duas β, unidas por ligações dissulfeto, onde a subunidade α é inteiramente extracelular e 

contém o sítio de ligação da insulina, enquanto que a subunidade β atravessa a membrana 

celular, sendo responsável pela transmissão do sinal. A interação da insulina ao seu 

receptor resulta em uma alteração conformacional que retira o efeito inibitório da 

subunidade α sobre a β, permitindo que esta adquira atividade quinase, ocasionando a 

fosforiliação em resíduos de tirosina do próprio receptor, processo este conhecido como 

autofosforilação (KASUGA et al., 1982; KAHN, 1985; BJÖRNHOLM e ZIERATH, 

2005). 

Uma vez ativado, o receptor permite a ligação e fosforilação de vários substratos 

protéicos em tirosina dentre eles, a família dos substratos do receptor de insulina, as 

proteínas IRS (IRS – insulin receptor substrate). A fosforilação destas proteínas cria sítios 

de reconhecimento para moléculas contendo domínios com homologia a Src2 (SH2), dentre 

estas se destaca a fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K), uma serina/treonina quinase 

(KANZAKI, 2006; BIDDINGER e KAHN, 2006). 

A ligação da PI3K ao IRS, permite a ativação do domínio catalítico da quinase, 

resultando na fosforilação de fosfoinositídeos e conseqüente formação de PIP3 (fosfatidil 

inositol-3,4,5-trifosfato), que atua na ativação da quinase dependente de fosfoinositídeos-1 

(PDK1). Tal proteína está envolvida na fosforilação e ativação de várias quinases, incluindo 

Akt/PKB (Protein Kinase B ou Akt) e isoformas atípicas de proteínas kinases C, 

importantes para a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática, captação de 

glicose e síntese de glicogênio (CHANG et al., 2004; KANZAKI, 2006). 

Qualquer desordem nestes eventos que culminam com a translocação das vesículas 

contendo GLUT4 para a membrana pode resultar em resistência à insulina, que é 

caracterizada por uma reduzida capacidade dos tecidos sensíveis à insulina, no que diz 

respeito à captação de glicose, em responder a níveis normais do hormônio (SAVAGE et 

al., 2007). Como conseqüência da diminuição na captação de glicose pelos tecidos, ocorre 

um aumento na secreção de insulina pelas células B pancreáticas, com o objetivo de manter 

os níveis de glicose circulantes normais. Entretanto, se esta hiperinsulinemia perdurar por 

muito tempo, pode evoluir para a falência das células B, resultando no estabelecimento do 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (DE FRONZO, 2004). 



 

Inúmeros fatores ambientais podem levar ao desenvolvimento da resistência à 

insulina, dentre os quais, a elevada concentração plasmática de ácidos graxos livres 

(MARCHAND-BRUSTEL et al., 2003; HOLLAND et al., 2007). Entretanto, o mecanismo 

pelo qual se verifica tal alteração parece depender de vários fatores, tais como o acúmulo de 

metabólitos gerados (ceramida, acil-CoA, diacilglicerol e triacilglicerol), a composição 

fosfolipídica da membrana plasmática, além do tipo de ácido graxo predominante e o tempo 

de exposição (SAVAGE et al., 2007). 

Diante disto, vários estudos têm sido realizados para esclarecer como os ácidos 

graxos agem na sinalização da insulina nas células-alvo, buscando caracterizar seus efeitos 

agudos e crônicos. 

O mecanismo responsável pela diminuição da captação de glicose induzida por 

ácidos graxos foi primeiramente proposto por Randle e colaboradores os quais, a partir de 

experimentos em músculos cardíaco e diafragmático isolados, introduziram o conceito do 

ciclo glicose-ácido graxo (ciclo de Randle), no qual os ácidos graxos competem com a 

glicose como substrato para oxidação. Através deste mecanismo, o aumento na oxidação 

dos ácidos graxos resulta em inibição das enzimas piruvato desidrogenase (PDH) e 

fosfofrutoquinase, ocasionando uma elevação nos níveis intracelulares de glicose 6 fosfato, 

que por sua vez exerce efeito inibitório sobre a hexoquinase, a primeira enzima da via 

glicolítica, com redução na captação e fosforilação da glicose (RANDLE et al., 1963). 

Entretanto, estudos posteriores têm demonstrado que na vigência de altas 

concentrações de ácidos graxos circulantes, o conteúdo intracelular de glicose 6 fosfato 

diminui, contradizendo a teoria proposta inicialmente por Randle (DRESNER et al., 1999; 

YU et al., 2002; CHAVEZ et al., 2005). De acordo com estes autores, a resistência à 

insulina induzida por ácidos graxos ocorre principalmente no transporte de glicose, 

especialmente nos eventos da cascata de sinalização da insulina que culminam com a 

translocação das vesículas contendo GLUT4 para a membrana. Além disso, sugere-se que a 

alteração na sinalização do hormônio por ácidos graxos ocorra através de duas vias 

independentes, que resultam na inibição do IRS-1 ou da proteína Akt/PKB (CHAVEZ et 

al., 2005).  

Sabe-se que o acúmulo intracelular de DAG (diacilglicerol), um dos metabólitos 

gerados a partir dos ácidos graxos, está relacionado com a ativação de PKC (especialmente 



 

a isoforma θ), enzima capaz de induzir a fosforilação do IRS-1 em serina/treonina, com 

conseqüente diminuição da fosforilação do substrato em tirosina. Diante disso, ocorre uma 

diminuição da associação IRS com PI3K, culminando em alteração nas etapas seguintes da 

via de sinalização da insulina, diminuindo assim a captação de glicose estimulada pelo 

hormônio (KIM et al., 2004; SHULMAN, 2000; TIMMERS et al., 2008; YU et al., 2002). 

A outra via de inibição da resposta à insulina na presença de ácidos graxos ocorre 

graças ao acúmulo intracelular de ceramidas, um esfingolipídeo derivado da esfingomielina 

(fosfolipídeo presente na membrana celular), gerado a partir da ação de esfingomielinases, 

podendo também ser sintetizado endogenamente, tendo o palmitoilCoA como precursor 

(CORCORAN et al., 2007). Tal esfingolipídeo é capaz de inibir tanto a captação de glicose 

em resposta à insulina, quanto a síntese de glicogênio (CHAVEZ et al., 2003; CHAVEZ et 

al., 2005; HOLLAND et al., 2007; STRACZKOWSKI et al., 2007). Estes efeitos parecem 

ser atribuídos à habilidade da ceramida em bloquear a ativação de Akt/PKB em resposta ao 

estímulo hormonal, sendo pela ativação da proteína fosfatase 2A (PP2A), que catalisa a 

desfosforilação de Akt/PKB, ou através da ativação de PKC zeta (PKCζ), capaz de impedir 

a ativação e translocação de Akt/PKB para a membrana plasmática (CHAVEZ et al., 2003; 

FOX et al., 2007; HOLLAND et al., 2008; POWELL et al., 2003; STRATFORD et al., 

2004). 

Sendo a glicose o principal secretagogo da insulina, a ingestão de carboidratos 

também exerce um importante papel nos mecanismos envolvidos na homeostasia 

glicêmica. Estudos demonstram que uma dieta rica em carboidratos pode resultar em 

hiperinsulinemia e resistência à insulina (KIM et al., 1999; PAGLIASSOTTI, 2002; 

HUANG et al., 2004), sendo que, em músculo e tecido adiposo, os mecanismos envolvidos 

parecem decorrer do aumento na concentração plasmática de triglicérides 

(PAGLIASSOTTI et al., 1996). Além disso, sugere-se que a resistência à insulina na 

presença de altas concentrações de glicose pode ser mediada pelo aumento do influxo de 

glicose na via de biossíntese das hexosaminas, gerando metabólitos responsáveis pela 

diminuição da captação de glicose em resposta à insulina. (BARON et al., 1995; HRESKO 

et al., 1998; MARSHALL et al., 1991). Entretanto, outros autores sugerem que a 

resistência à insulina na presença de glicose envolva mecanismos distintos da via de 



 

biossíntese das hexosaminas, podendo resultar em menor ativação de Akt/PKB pela 

insulina (HAN et al., 2003; NELSON et al., 2002). 

Conforme descrito anteriormente, a glicose é o principal secretagogo da insulina, 

sendo que a sua metabolização pelas células B ocasiona a liberação de cálcio intracelular, 

processo essencial para a exocitose dos grânulos contendo o hormônio. No que diz respeito 

à modulação da função da célula B pelos ácidos graxos, alguns autores relatam que os 

lipídeos exercem um importante papel na secreção de insulina basal no jejum, bem como na 

potencialização da secreção estimulada pela glicose (DOBBINS et al., 1998; STEIN et al., 

1996). O mecanismo responsável pela secreção do hormônio na presença de ácidos graxos 

parece envolver, tanto a sua metabolização, quanto a formação de acilCoA, que é 

responsável pela acilação de proteínas que participam na regulação da atividade de canais 

iônicos e da exocitose (CORKEY et al., 2000). Sugere-se ainda, que os ácidos graxos 

atuem na célula B pancreática através da sua ligação a GPR40 (receptores acoplados a 

proteína G), que são receptores de membrana presentes nas células do pâncreas. Schnell e 

colaboradores (2007) demonstraram que a ativação deste receptor por ácidos graxos 

resultou em aumento intracelular de cálcio, indicando uma possível participação na 

secreção do hormônio.  

Com relação à estrutura dos ácidos graxos, sabe-se que sua capacidade de 

potencializar a secreção de insulina estimulada pela glicose aumenta com o tamanho da 

cadeia e o grau de saturação (DOBBINS et al., 2002; GRAVENA et al., 2002; MANCO et 

al., 2004). Além disso, o tempo de exposição também influencia o padrão de secreção do 

hormônio, no qual, agudamente, os ácidos graxos aumentam a secreção de insulina 

(GRAVENA et al., 2002), porém quando a exposição é prolongada, ocorre uma diminuição 

da sua liberação (CARPENTIER et al., 2002). 

Muito se tem investigado sobre a função dos ácidos graxos e dos carboidratos na 

secreção e ação da insulina, tanto aguda, quanto cronicamente. Porém, a grande maioria dos 

estudos relacionando os efeitos da manipulação de dietas sobre o controle glicêmico refere-

se a efeitos crônicos, tornando de fundamental importância a análise da regulação aguda da 

homeostasia glicêmica em resposta a uma única refeição de diferente composição.  



5 DISCUSSÃO  

Em resumo, os resultados obtidos no presente trabalho indicam que a composição da 

refeição oferecida durante a realimentação pós-jejum induz diferentes respostas na insulinemia, 

glicemia, concentração plasmática de ácidos graxos livres e conteúdo hepático de glicogênio. 

Nesta regulação, observa-se que refeições compostas preferencialmente por carboidratos ou 

lipídeos, quando comparadas com a refeição balanceada, ocasionam redução na sensibilidade à 

insulina 2 horas após o início da ingestão, e este efeito não envolve alteração de conteúdo ou 

capacidade de translocação do GLUT4.  
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