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RESUMO
YONAMINE, C. Y. O Diabetes Mellitus induz alterações epigenéticas no gene slc2a4 em
músculo esquelético que se relacionam com a repressão do gene, e que podem ser
revertidas pela insulinoterapia ou pelo resveratrol. 2017. 135 f., Tese (Doutorado em
Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2017.
A principal característica do diabetes mellitus (DM) é a perda da homeostasia glicêmica.
Nesse processo, o músculo esquelético desempenha papel chave, visto que é responsável por
aproximadamente 75% do clareamento da glicose extracelular; e, para tal, a adequada expressão
do transportador de glicose GLUT4 (codificado pelo gene Slc2a4) é fundamental. Tanto no
DM1 como no DM2 observa-se uma redução da expressão do gene Slc2a4, o que, junto com
outros mecanismos fisiopatológicos, contribui para a perda do controle glicêmico. A
investigação de mecanismos que regulem a expressão desse gene pode servir de base para o
desenvolvimento de estratégias preventivas e/ou terapêuticas para o DM. Regulações
epigenéticas do Slc2a4, como a acetilação e a trimetilação de histona H3 (H3KAc e H3K9me3,
respectivamente), nunca foram investigadas no DM; e o resveratrol, sugerido como
sensibilizador da insulina, poderia modular essas regulações, pois é um ativador da desacetilase
sirtuína 1 (SIRT1). Assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar em ratos DM1 (por
estreptozotocina) tratados com insulina e em camundongos DM2 (por glutamato monossódico)
o efeito do tratamento com resveratrol sobre a homeostasia glicêmica, a expressão de
Slc2a4/GLUT4 em músculo esquelético, a regulação epigenética do Slc2a4, e a possível
participação da SIRT1. Observou-se que o tratamento crônico com resveratrol melhorou a
homeostasia glicêmica no DM1 tratado com insulina e, isoladamente, no DM2. Apesar disso,
a expressão do gene Slc2a4 no músculo esquelético foi modulada pelo resveratrol apenas no
DM2, indicando que no DM1 tratado com insulina outros territórios participaram da melhora
do controle glicêmico. Em todas as condições experimentais, a metilação de citosinas em sítios
CCGG do promotor do gene Slc2a4 mostrou-se pouco alterada, sem contribuir para explicar as
alterações de expressão de Slc2a4. Por outro lado, ensaios de imunoprecipitação de cromatina
evidenciaram importantes alterações na modulação pós-traducional (PTM) de histonas H3. No
DM1, houve redução de H3KAc e aumento de H3K9me3 em região promotora estimuladora
da transcrição do gene Slc2a4, e ambas as alterações foram revertidas com a insulinoterapia.
Esses resultados estão em pleno acordo com as regulações de expressão do Slc2a4 observadas.
No DM1 tratado com insulina a adição do resverarol não alterou a expressão do Slc2a4; e,
portanto, regulações epigenéticas não foram investigadas nessa condição. No DM2 observouse redução no conteúdo de H3K9me3 no promotor do Slc2a4, e isso reverteu após tratamento
com resveratrol; efeitos que podem explicar as alterações da expressão do gene Slc2a4
observadas. Adicionalmente, verificou-se que o conteúdo de SIRT1 nuclear: 1) aumentou nos
animais DM1 e reduziu com a insulinoterapia, e 2) aumentou nos animais DM2 tratados com
resveratrol, indicando que a maquinaria epigenética reguladora da expressão do gene Slc2a4 é,
pelo menos parcialmente, regulada pela SIRT1. Em suma, o presente estudo revela a ocorrência
de regulações epigenéticas no gene Slc2a4 em músculo de animais diabéticos, com destaque
para as PTMs de histona H3; além disso, mostra que o tratamento com resveratrol modula
algumas dessas alterações, melhorando o controle glicêmico. Esses resultados apoiam o
resveratrol como um sensibilizador da insulina, e constroem bases para o desenvolvimento de
terapias epigenéticas para o DM.
Palavras-chave: diabetes mellitus. resveratrol. epigenética. acetilação de histona H3.
trimetilação de histona H3. SIRT1.

ABSTRACT
YONAMINE, C. Y. Diabetes Mellitus induces epigenetic alterations in the slc2a4 gene in
skeletal muscle that relate to gene repression and can be reversed by insulinotherapy or
resveratrol. 2017. 135 p., Ph.D. thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
The main characteristic of diabetes mellitus (DM) is the loss of glycemic homeostasis.
In this process, skeletal muscle plays a key role, since it accounts for approximately 75% of
glucose uptake and, for this, the maintenance expression of the GLUT4 glucose transporter
(encoded by the Slc2a4 gene) is fundamental. In both DM1 and DM2, is observed a reduction
in the expression of the Slc2a4 gene, which, along with other pathophysiological mechanisms,
contributes to the loss of glycemic control. The investigation of mechanisms that regulate the
expression of this gene can serve as a basis for the development of preventive and/or therapeutic
strategies for DM. Epigenetic regulations of Slc2a4, such as histone H3 acetylation and
trimethylation (H3KAc and H3K9me3, respectively), have never been investigated in DM; and
resveratrol, suggested as an insulin sensitizer, could modulate these regulations, as it is an
activator of the deacetylase sirtuin 1 (SIRT1). Thus, the present study aimed to evaluate in DM1
rats (by streptozotocin) treated with insulin and in DM2 mice (by monosodium glutamate) the
effect of resveratrol treatment on glycemic homeostasis, Slc2a4 / GLUT4 expression in skeletal
muscle, the epigenetic regulation of Slc2a4, and the possible participation of SIRT1. It was
observed that chronic treatment with resveratrol improved glycemic homeostasis in insulintreated DM1 and, alone, in DM2. Despite this, the expression of the Slc2a4 gene in skeletal
muscle was modulated by resveratrol only in DM2, indicating that in DM1 treated with insulin
other territories participated in the improvement of glycemic control. In all experimental
conditions, methylation of cytosines at CCGG sites located in Slc2a4 gene promoter region has
been shown to be slightly altered, without contributing to explain the changes in Slc2a4
expression. On the other hand, chromatin immunoprecipitation assays evinced important
changes in post-translational modulation (PTM) of histone H3. In DM1, there was a reduction
of H3KAc and an increase of H3K9me3 at stimulatory segment of transcription in promoter
region of Slc2a4 gene, and both alterations were reversed with the insulin therapy. These results
are in full agreement with the observed Slc2a4 expression settings. In DM1 treated with insulin
the addition of resveratrol did not alter the expression of Slc2a4; and, therefore, epigenetic
adjustments were not investigated in this condition. In DM2 a reduction in the content of
H3K9me3 in the Slc2a4 promoter was observed, and this reversed after treatment with
resveratrol; effects that may explain changes in Slc2a4 gene expression observed. Additionally,
the nuclear SIRT1 content: 1) increased in the DM1 animals and reduced with insulin therapy,
and 2) increased in the DM2 animals treated with resveratrol, indicating that the epigenetic
machinery regulating the expression of the Slc2a4 gene is, at least partially, regulated by SIRT1.
In summary, the present study reveals the occurrence of epigenetic regulation in the Slc2a4
gene in muscle of diabetic animals, with emphasis on histone H3 PTMs; furthermore, it shows
that resveratrol treatment modulates some of these changes, improving glycemic control. These
results support resveratrol as an insulin sensitizer, and build bases for the development of
epigenetic therapies for DM.
Keywords: Diabetes mellitus. resveratrol. Slc2a4. GLUT4. epigenetic. Histone H3 methylation.
Histone H3 acetylation. SIRT1.

1 INTRODUÇÃO
O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada principalmente pela
perda da homeostasia glicêmica. Conforme a etiologia, o DM pode ser classificado em tipos 1
e 2 (DM1 e DM2). O DM1 tem como causa primária a destruição autoimune das células B das
ilhotas pancreáticas, acarretando ausência de produção e secreção de insulina; enquanto a causa
primária do DM2 é a resistência periférica à ação da insulina. Independentemente da causa do
DM, a hiperglicemia é a principal característica fisiopatológica, e é responsável direta ou
indiretamente pelo aparecimento de diversas complicações crônicas que acometem vários
territórios alvos (COLEMAN et al., 2015).
Conforme os últimos dados publicados pela Federação Internacional do Diabetes,
estima-se que no Brasil haja aproximadamente 14 milhões de indivíduos diabéticos e, em 2040,
esse número subirá para aproximadamente 23 milhões. Esses dados per se contextualizam a
importância epidemiológica de estudar o diabetes no intuito de reduzir o avanço de sua
incidência.
A compreensão do DM exige explorar as consequências que a ausência do hormônio
insulina ou a deficiência de sua ação provocam na homeostasia glicêmica. A insulina atua por
meio da interação com seu receptor do tipo tirosina cinase, localizado na membrana plasmática,
ativando vias de sinalização intracelulares, como a PI3K/AKT que estimula a translocação de
vesículas contendo a isoforma 4 dos transportadores de glicose (GLUT4) do citosol para a
membrana plasmática em músculo esquelético e cardíaco, e em tecido adiposo branco e marrom
(ZIERATH; KROOK; WALLBERG-HENRIKSSON, 2000). Além disso, a ação da insulina é
capaz de estimular a maquinaria de expressão do gene Slc2a4 (solute carrier family 2 member
4), responsável pela codificação da proteína GLUT4 (MORAES et al., 2014). Importante
salientar que a manutenção adequada do conteúdo proteico de GLUT4 nas vesículas é crucial
para o processo de captação de glicose, uma vez que determina a quantidade absoluta de
transportadores translocados à membrana plasmática (CORRÊA-GIANNELLA; MACHADO,
2013). Essas informações contextualizam os fundamentos básicos da captação de glicose pelo
músculo esquelético, cuja alteração participa da fisiopatologia do DM. Com base nisso, muitos
estudos focaram em aprofundar os conhecimentos acerca dos mecanismos regulatórios da
expressão do gene Slc2a4 nesse território (CORRÊA-GIANNELLA; MACHADO, 2013).
O músculo esquelético é responsável, em condições fisiológicas, por aproximadamente
75% do total de clareamento de glicose da circulação sanguínea (KOISTINEN; ZIERATH,
2002; ZIERATH et al., 2000). No DM, observa-se uma redução na captação de glicose, que

envolve menor expressão/translocação de GLUT4, principalmente no músculo esquelético,
contribuindo para a sustentação da hiperglicemia. A manutenção de níveis adequados de
expressão de GLUT4 no músculo esquelético é, portanto, elemento chave no controle da
homeostasia glicêmica, incluindo prevenção e tratamento da resistência à insulina, condição
presente no DM (CORRÊA-GIANNELLA; MACHADO, 2013; OKAMOTO et al., 2011).
O desenvolvimento de técnicas de manipulação genética permitiu a caracterização das
consequências diretas da superexpressão ou repressão do gene Slc2a4 sobre a homeostasia
glicêmica. Tsao e colaboradores (1999) demonstraram que camundongos com deleção
heterozigótica do gene Slc2a4 em músculo esquelético desenvolvem um quadro de resistência
à ação da insulina, enquanto a normalização da expressão nesses mesmos animais recupera a
sensibilidade normal da ação à insulina, provando que a expressão do gene Slc2a4 é decisiva
para a manutenção da captação de glicose pelo músculo, e consequentemente da homeostasia
glicêmica. Adicionalmente, em camundongos diabéticos db/db, que apresentam resistência à
insulina, a superexpressão do gene Slc2a4 é capaz de normalizar a sensibilidade à insulina e a
tolerância à sobrecarga de glicose (BROZINICK et al., 2001; GIBBS et al., 1995).
O desenvolvimento de técnicas para medir a atividade de regiões promotoras de genes
foi crucial para o entendimento do processo de transcrição do gene Slc2a4, e permitiu a
identificação de inúmeros fatores transcricionais que regulam a sua expressão (OLSON;
KNIGHT, 2003). A caracterização desses fatores e de seus modos de atuação foram essenciais
para a compreensão detalhada da regulação da expressão do gene Slc2a4, permitindo o
aprimoramento de estratégias que poderão contribuir para o controle da homeostasia glicêmica
no DM (ZORZANO; PALACÍN; GUMÀ, 2005).
Analisando os fatores transcricionais participantes da regulação da expressão do gene
Slc2a4 no músculo esquelético, observa-se que a maioria deles são ativadores, como o MEF2
(myocyte-specific enhancer factor 2), TR (thyroid hormone receptor), MyoD (Myoblast
determination protein 1), HIF1A (hypoxia inducible factor 1 alpha), e SP1 (Transcription factor
Sp1) entre outros (RICHARDSON; PESSIN,1993; SANTALUCIA et al., 2001; SILVA et al.,
2005). É interessante que a expressão de alguns desses fatores e a sua afinidade de interação ao
promotor de gene Slc2a4 são primorosamente reguladas pela ação da insulina (MORAES et al.,
2014). No DM, já foi descrito que a ligação do MEF2 na região promotora do gene Slc2a4 está
reduzida, concomitantemente à sua expressão, e o tratamento com insulina é capaz de reverter
a expressão do Slc2a4 por aumentar a ligação do MEF2 à região promotora do Slc2a4 (THAI
et al., 1998).

Por outro lado, poucos fatores transcricionais foram descritos como inibidores da
expressão do gene Slc2a4. O PPARG (peroxisome proliferator-activated receptor gama) é um
repressor da transcrição que age na sua forma não-ligada, isto é, na ausência de agonistas, como
as glitasonas, que na verdade são ligantes indutores de desrepressão do gene Slc2a4
(KARNIELLI; ARMONI, 2008). De suma importância foi a recente demonstração de que o
NFKB (nuclear factor kappa-B), um potente mediador de efeitos pró-inflamatórios, é capaz de
reprimir a expressão do gene Slc2a4, ligando-se em duas sequências da região promotora desse
gene (FURUYA et al., 2013).
O NF-1 (Nuclear fator 1) e o O/E-1 (Transcription factor COE1) são dois fatores
transcricionais relacionados à repressão do gene Slc2a4, mas que são muito pouco mencionados
na literatura. A ação deles como repressores foi demonstrada em linhagens celulares
provenientes de adipócitos de camundongos (3T3-L1) (COOKE; LANE, 1999; DOWELL;
COOKE, 2002; MIURA et al., 2004). No entanto, não há evidências até hoje a respeito da ação
deles em modelos celulares provenientes de músculo e menos ainda se sabe sobre a participação
deles em modelos in vivo de DM.
Apesar dos grandes avanços na compreensão da regulação da expressão gênica do
Slc2a4, muito ainda há que se aprender. Nesse sentido, uma nova e promissora área de
conhecimento envolve a epigenética, visto que há fortes evidências de que alterações
epigenéticas participam da fisiopatologia do DM (KWAK; PARK, 2016). A atuação de
mecanismos epigenéticos sobre a maquinaria de expressão do gene Slc2a4 em músculo
esquelético é muito pouco conhecida, sobretudo na condição do DM, carecendo, portanto de
investigações mais detalhadas.
A epigenética não possui uma definição exata, mas pode ser relacionada a um ramo da
ciência que estuda a interação entre fatores ambientais e gênicos, que até podem ser herdados,
mas que não envolvem modificações na sequência de nucleotídeos do DNA, e que se refletem
na regulação da expressão gênica, replicação e diferenciação celular (JAENISCH; BIRD, 2003).
Estudos evidenciam que a maquinaria epigenética é crucial na regulação da expressão de genes,
provavelmente interferindo na atividade de ligação de fatores transcricionais (QUANTE; BIRD,
2016). Importante destacar que as alterações epigenéticas podem ser transmitidas para a
próxima geração tanto por herança mitótica, divisão celular, quanto por herança meiótica, isto
é, ao longo de gerações (BIRD, 2007).
Há evidências de que os mecanismos epigenéticos participam diretamente na
predisposição e no desenvolvimento de doenças metabólicas, sendo que no DM já foram
descritas diversas alterações epigenéticas afetando diretamente o padrão de expressão de genes

relacionados ao metabolismo em diferentes territórios do organismo (AL-HADDAD et al.,
2016; KIRCHNER et al., 2013; STEFAN et al., 2014). Com base nisso, a investigação de
mecanismos epigenéticos relacionados à expressão do gene Slc2a4 contribuirá para evoluir o
conhecimento que temos até o momento acerca da regulação desse gene no DM.
A metilação do DNA, mecanismo epigenético mais estudado, consiste na adição de
grupamento metil (CH3) no carbono localizado na posição 5` do anel pirimidínico de citosinas
situadas principalmente em dinucleotídeos chamados CpG, sendo que a letra p representa a
ligação fosfato entre os nucleosídeos citosina e guanina (DEATON; BIRD, 2011). Essa reação
química é catalisada por enzimas conhecidas como DNA metiltransferases (DNMT). O
grupamento metil provém da conversão da S-adenosilmetionina (SAM) em Sadenosilhomocisteína (SAH). As DNMTs conhecidas são a DNMT1 que é responsável pela
manutenção da metilação das citosinas durante o processo de replicação celular, sendo também
a primeira isoforma descoberta (BESTOR et al., 1988) e as DNMT3a/b que são responsáveis
pela metilação de novo. Existe também a DNMT2, mas pouco se sabe sobre suas ações
(ROBERTSON, 2001).
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Figura 1 - Representação esquemática da reação de metilação da citosina envolvendo a doação do grupamento
metil da S-adenosilmetionina (SAM) catalisada pelas DNMT1, 3a ou 3b.

Recentemente, Tahiliani e colaboradores (2009) identificaram enzimas denominadas
metilcitosina dioxigenases, mais conhecidas como TET (Ten eleven translocation). Existem
três isoformas caracterizadas (TET1, TET2 e TET3) e todas elas são capazes de oxidar as
citosinas metiladas, convertendo-as em produtos intermediários do processo de desmetilação

do DNA, que inclui a 5-hidroximetilcitosina, a 5-formilcitosina e a 5-carboxilcitosina
(RASMUSSEN; HELIN, 2016).
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Figura 2 - Representação esquemática das fórmulas químicas estruturais dos intermediários formados ao longo
do processo de desmetilação do DNA envolvendo reações de oxidação catalisada pelas enzimas TET.

Interessante notar que na estrutura química molecular de todas as TETs existem
domínios de ligação para Fe2+ e 2-oxoglutarato, dado que sugere que a ação dessas enzimas
pode ser regulada pela dieta e por produtos do metabolismo, e explica a reversibilidade e a
dinamicidade da metilação/desmetilação do DNA (RASMUSSEN; HELIN, 2016). De fato,
nesse sentido, Barrès e colaboradores (2012) verificaram, em músculo esquelético exercitado
agudamente, alterações no grau de metilação principalmente em genes diretamente envolvidos
no metabolismo oxidativo como PPARGC1A, PDK4 e PPARD.
Interessante que nos últimos anos diversas mutações genéticas nas enzimas DNMT e
TET foram identificadas em modelos de câncer (HAMIDI; SINGH; CHEN, 2015), dados que
fortalecem o papel delas na manutenção dos níveis adequados de metilação do DNA, e que
sugerem suas participações na fisiopatologia de inúmeras doenças, incluindo o DM.
Considerando os dinucleotídeos CpG num contexto mais amplo, estima-se que
correspondam à aproximadamente 25% da sequência genômica de mamíferos e podem ou não
estarem localizadas em regiões denominadas como ilhas (CGi), que constituem de forma
genérica regiões do DNA que apresentam elevada frequência de C+G (HAN; ZHAO, 2009).
Estima-se que, em mamíferos, apenas aproximadamente 1% do genoma seja constituído por
CGi, no entanto, cerca de 60-70% dos genes possuem ao menos uma CGi na região promotora,
o que sugere a crucial importância da metilação do DNA na regulação da transcrição gênica
(ILLINGWORTH; BIRD, 2009; WEBER et al., 2007). Ainda, as citosinas podem sofrer
metilação fora do contexto de CG, mas poucos estudos até o momento investigaram
profundamente as implicações funcionais dessas modificações (PATIL; WARD; HESSON,
2014).

Devido ao importante papel da metilação no DNA sobre a regulação da transcrição,
alguns autores sugeriram distintos critérios de classificação e identificação de CGis (ZHAO;
HAN, 2009). O primeiro critério, mais antigo, fundamenta-se em três parâmetros: 1) tamanho
da sequência; 2) conteúdo GC dado em porcentagem; 3) razão CpG observado/CpG esperado.
Os primeiros autores que determinaram esses parâmetros de classificação de CGi foram
Gardiner-Garden e Frommer (1987) e, mais tarde, Takai e Jones (2001) revisaram e
aprimoraram esses parâmetros. Já o segundo critério fundamenta-se na significância estatística,
a partir da identificação e frequência de dinucleotídeos CpG, em determinado fragmento da
sequência do DNA (ZHAO; HAN, 2009). O CpGcluster e o CG Cluster são os algoritmos mais
conhecidos para essa análise. Os detalhes técnicos de cada um dos principais algoritmos estão
apresentados na tabela abaixo.
Tabela 1 - Detalhes dos parâmetros dos principais algoritmos de identificação de ilhas CpG.
Parâmetros
Gardiner-Garden e Frommer (1987)

>200 pb, >50%GC, ObsCpG/ExpCpG >0.60

Takai e Jones (2002)

≥500 pb, ≥55% GC, ObsCpG/ExpCpG ≥0.65

CpGPRod

>500 pb, GC >50%, ObsCpG/ExpCpG >0.60

CpGcluster

Agrupamento de CpGs separados por distância
mediana com significância de P <10-5
Humano ≥ 27 CpGs em fragmento de DNA com

CG Cluster

6531 pb Camundongos ≥ 24 CpGs em fragmento de
DNA com 6585 pb

Do ponto de vista funcional, a metilação no DNA pode recrutar proteínas e formar
complexos capazes de regular o quanto os fatores transcricionais podem interagir com o DNA,
e afetar assim o grau de expressão dos genes (JAENISCH; BIRD, 2003). Em geral, a
hipermetilação da região promotora está relacionada com a repressão da expressão gênica,
enquanto a hipometilação é um evento associado ao favorecimento da expressão gênica
(RAZIN; CEDAR, 1991). Existem pelo menos dois mecanismos descritos que explicam esse
fenômeno: 1) a metilação no DNA impede diretamente a acessibilidade de fatores
transcricionais ao DNA e 2) a metilação no DNA recruta proteínas como a MCP2, formando
complexos que impedem a atuação da maquinaria de transcrição gênica (RAZIN, CEDAR,
1991). Estudos mais recentes ampliam essa lógica mostrando que a metilação do DNA é capaz

de provocar um remodelamento na cromatina, explicado parcialmente pelo recrutamento de
enzimas histonas desacetilases (HDAC), que são responsáveis pela remoção enzimática de
grupamento acetil de aminoácidos lisina constituintes da cauda peptídica N-terminal das
histonas H3 e H4, principalmente (BIRD, 2011). As consequências desse mecanismo serão
detalhadas adiante.
No entanto, há estudos que evidenciam uma quebra nesse paradigma, como no DM2 em
que genes envolvidos no metabolismo apresentam redução no grau de metilação e de expressão
(KIRCHNER et al., 2016). De fato, a desmetilação de citosinas localizadas dentro ou próximas
a sítios de reconhecimento de fatores transcricionais repressores facilita a ligação dos mesmos,
e isso acarreta em repressão da expressão do gene. Apesar disso, todos os estudos que até o
momento avaliaram o grau de metilação da região promotora do gene Slc2a4 corroboram a
visão clássica, ou seja, demonstraram uma correlação inversa com a atividade transcricional.
A concomitante hipermetilação de sítios CpG localizados no promotor do gene Slc2a4
e redução da expressão do gene Slc2a4 foi observada em músculo esquelético de ratos adultos
que receberam excesso de nutrientes no período pós-natal (LIU et al., 2013), ou que foram
expostos ao ftalato, um composto presente em plásticos, durante a gestação materna (RAJESH;
BALASUBRAMANIAN, 2014). Recentemente foi demonstrado que o aumento no grau de
metilação de uma citosina no domínio de ligação do fator Sp1 na região promotora do gene
Slc2a4, impede a ligação do Sp1 e, consequentemente, reduz a expressão do gene Slc2a4
(RÜEGG et al., 2011). Esse último estudo exemplifica um mecanismo pelo qual a metilação do
DNA pode interferir na maquinaria transcricional do Slc2a4. Apesar desses estudos terem
mostrado correlações interessantes entre o grau de metilação e a expressão do Slc2a4, ainda
não há evidências na literatura, especificamente na condição do DM, acerca do envolvimento
da metilação na região promotora do gene Slc2a4 em músculo esquelético.
Outra importante regulação epigenética da maquinaria transcricional é a modificação
pós-traducional (do inglês PTM) da extremidade N-terminal das histonas, principalmente da
histona H3 (STRAHL; ALLIS, 2000). No núcleo das células, as histonas formam octâmeros
compostos por dímeros dos 4 tipos de histonas (H2A, H2B, H3 e H4), e a dupla fita de DNA
(aproximadamente 147 pares de bases) se enovela a esses octâmeros formando os conhecidos
nucleossomos (OUDET; GROSS-BELLARD; CHAMBON, 1975). Os níveis de organização
funcional dos nucleossomos ainda não foram totalmente elucidados devido a limitações
metodológicas, mas o que se sabe é que a formação dos nucleossomos é o estágio mais simples
de organização da cromatina, que implica em última instância na regulação da função do
material gênico (CAVALLI, 2011).

Os nucleossomos são unidades funcionais capazes de sofrer alterações dinâmicas, a
partir de PTMs das histonas, que afetam diretamente a expressão gênica (MARIÑO-RAMÍREZ
et

al.,

2005).

Existem

inúmeras

PTMs,

que

incluem

acetilação/metilação/ubiquitinação/sumoilação de lisina, metilação/citrulinação de arginina,
ADP-ribosilação e isomerização de prolina e fosforilação de serina, treonina e tirosina
(ROTHBART; STRAH, 2014). Dentre essas modificações, as mais estudadas são a acetilação
e a metilação de lisinas pertencentes à extremidade N-terminal das histonas.
A hiperacetilação de lisinas das histonas favorece o estado conformacional conhecido
como eucromatina, o que permite maior acessibilidade de fatores transcricionais ao DNA e, em
geral, associa-se esse estado ao aumento da expressão gênica. O inverso, a hipoacetilação,
promove um condensamento dos nucleossomos, estado de heterocromatina, que dificulta a
interação de fatores transcricionais ao DNA e consequentemente, em geral, esse mecanismo
está associado à repressão da expressão gênica (VERDONE; CASERTA; DI MAURO, 2005).
O mecanismo de alteração conformacional dos nucleossomos envolve alteração na carga
elétrica dos resíduos de aminoácidos que sofrem acetilação. Mecanisticamente, a acetilação de
lisinas neutraliza a carga elétrica dos mesmos, evento que resulta na repulsão entre o octâmero
de histonas e a dupla fita de DNA, explicando o mecanismo físico pelo qual a acetilação de
histonas está associada ao estado conformacional menos compactado do material gênico.
(GARDNER; ALLIS; STRAHL, 2011; KOUZARIDES, 2007).
Já a metilação dos resíduos lisina e arginina das extremidades N-terminal das histonas
pode ativar ou reprimir a expressão gênica, mecanismo que depende da posição do resíduo que
sofrer essa modificação (BLACK et al., 2012). É importante enfatizar que a
metilação/desmetilação de histonas não altera diretamente o estado conformacional dos
nucleossomos, mas altera o recrutamento de proteínas, que associadas formam complexos
capazes de regular a transcrição, alterando indiretamente a conformação dos nucleossomos
(KOUZARIDES, 2007). A trimetilação do resíduo lisina localizado na posição 9 da cauda
peptídica N-terminal de histona H3 (H3K9me3) é associada à repressão transcricional
(GREER; SHI, 2012), enquanto que a metilação do resíduo lisina localizado na posição 4 da
cauda peptídica N-terminal de histona H3 (H3K4me) é associada à ativação transcricional
(BERNSTEIN et al., 2002).
Alguns estudos já investigaram a influência da acetilação e metilação das histonas na
expressão do gene Slc2a4. Foi demonstrado que a hiperacetilação da H3 na região de ligação
do MEF2 aumenta a ligação deste fator no promotor do gene Slc2a4, resultando em aumento
da sua expressão (SMITH et al., 2008). Resultados semelhantes foram descritos por Mukwevho

e colaboradores (2008) em modelo de incubação aguda (2 horas) de células musculares
(C2C12) com cafeína (10 mM). Adicionalmente, outro estudo demonstrou que a exposição à
dieta rica em carboidratos no período neonatal promove, na vida adulta e no músculo
esquelético, aumento no conteúdo de metilação na lisina 16 da histona H4 (H4K16me), perto
do sítio de ligação do receptor do hormônio tireoidiano (TR) no promotor do gene Slc2a4,
reduzindo a ligação do TR e a expressão do gene Slc2a4 e da proteína GLUT4
(RAYCHAUDHURI et al., 2014).
No entanto, nenhum estudo investigou tais mecanismos no gene Slc2a4 em modelo de
diabetes, o que pode contribuir na determinação de novos reguladores desse gene, visando
melhorar a homeostasia glicêmica no DM. Nesse sentido, destacam-se os polifenóis,
abundantes micronutrientes não-essenciais classicamente conhecidos como anti-oxidantes
(LANDETE, 2013).
Os polifenóis são encontrados em diversos tipos de alimentos como frutas, verduras,
cereais e bebidas, incluindo o café, variados tipos de chás e vinhos (SCALBERT et al., 2005).
Nos últimos anos, o conhecimento acerca das ações biológicas dos polifenóis expandiu, e
estudos destacam um potente efeito no remodelamento da cromatina, afetando a expressão de
genes por meio de variados mecanismos epigenéticos, que incluem a metilação do DNA e as
PTMs de histonas. No entanto, a maioria dos estudos que investigaram o efeito dos polifenóis
sobre mecanismos epigenéticos o fizeram em modelos experimentais relacionados a diversos
tipos de câncer (GROH et al., 2013; KUMAR et al., 2015; VANDEN BERGHE, 2012). Nesse
contexto, há indícios de que os polifenóis regulem a atividade das enzimas responsáveis pela
metilação/desmetilação do DNA, como é o caso da epigalocatequina-3-galato e da genisteína,
que são polifenóis encontrados na planta Camellia sinensis (chá verde) e na Glycine max (soja),
respectivamente (FANG et al., 2007), bem como também há evidências de que outros polifenóis
regulem PTMs das histonas, regulando a atividade de histonas acetiltransferases, desacetilases,
metilases e desmetilases (KIM et al., 2016).
Outros estudos demonstram que os polifenóis também regulam marcações epigenéticas
em genes envolvidos na gênese e progressão de outras doenças que não o câncer, tais como
doenças cardiovasculares, neuro-degenerativas e distúrbios metabólicos que incluem o DM e a
obesidade. Nesse sentido, é fundamental aprofundar a investigação desses compostos na
fisiopatologia do DM (RUSSO et al., 2015).
Existem aproximadamente 8000 polifenóis e todos possuem, em sua estrutura química,
anéis fenólicos com um ou mais grupamentos hidroxila (AYISSI; EBRAHIMI;
SCHLUESENNER, 2014). Conforme a natureza do esqueleto de carbono, os polifenóis podem

ser classificados em quatro grupos: flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos e ligninas
(SCALBERT; WILLIAMSON, 2000). O resveratrol, foco do presente estudo, pertence ao
grupo estilbeno, e é encontrado em abundância em diversas espécies de plantas, incluindo
determinadas frutas como uva e amora, e estendendo-se ao vinho.
Assim como todos os polifenóis, em plantas, o resveratrol é produzido em resposta a
agentes agressores como fungos, parasitas, radiação UV e substâncias químicas que, em geral,
são fatores estressantes (GAMBINI et al., 2015). A fórmula química estrutural do resveratrol
foi identificada a partir de sua extração da raíz da Veratrum grandiflorum (TAKAOKA, 1940),
e consiste em dois anéis fenólicos unidos por dupla ligação de estireno, o que permite a
formação de isomeria –cis e –trans, ilustradas na figura abaixo.

Figura 3- Estrutura química do trans-resveratrol e do cis-resveratrol.

É importante salientar que o trans-resveratrol é a isoforma mais estudada tanto em
modelos experimentais (in vitro e in vivo), devido a sua maior estabilidade, apesar de apresentar
baixa solubilidade em água (3 mg/100 mL), e moderada solubilidade em álcool (50 mg/mL) e
em dimetilsulfóxido (DMSO) (16 mg/mL) (DELMAS, 2011).
Apesar de diversos estudos até o momento terem reportado efeitos benéficos do
resveratrol, a sua farmacocinética ainda é muito pouco conhecida. Em humanos, ensaios de
rastreamento do resveratrol após administração oral aguda (0,35 mg/Kg de peso corporal)
demonstram que após 30 minutos há um pico de resveratrol livre na corrente sanguínea, mas
que equivale a apenas 1,5% do total administrado. O restante apresenta-se nas formas
conjugadas com ácido glicurônico ou sulfato, indicando que o resveratrol sofre intensa e rápida
metabolização in vivo (BOOCOCK et al., 2007; GOLDBERG; YAN; SOLEAS, 2003). O
trânsito do resveratrol na corrente sanguínea é dependente de interações principalmente com

proteínas e lipoproteínas plasmáticas, fato decorrente da baixa hidrosolubilidade desses
compostos, enquanto que os metabólitos do resveratrol são hidrosolúveis (DELMAS, 2011).
Apesar das limitações relacionadas à baixa biodisponibilidade in vivo, há cerca de 25
anos as propriedades terapêuticas do resveratrol foram associadas ao consumo regular de vinho
pela população francesa e sua baixa incidência de mortes por doença cardiovascular, apesar do
baixo nível de atividade física e consumo elevado de alimentos gordurosos e tabaco. Na época,
esse dado ficou popularmente conhecido como paradoxo francês (RENAUD; LORGERIL,
1992). Em seguida, o possível efeito cardioprotetor do resveratrol foi reiterado pela redução do
dano no miocárdio, induzida por isquemia, da oxidação de LDL e da agregação plaquetária
(WU et al., 2001). A partir de então, diversos estudos demonstraram que o resveratrol possui
propriedades anti-envelhecimento, anti-inflamatória, anti-oxidante e anti-cancerígena
(KASIOTIS et al., 2013; MOMKEN et al. 2011; PRASAD, 2012; ZHU et al., 2012).
Recentemente, estudos demonstraram que o tratamento com resveratrol também possui efeitos
anti-diabetogênicos, sendo capaz de promover melhorias em situações de resistência à ação da
insulina e disfunção das células β pancreática, associadas ou não à obesidade (SMOLIGA;
BAUR; HAUSENBLAS, 2011; SZKUDELSKI; SZKUDELSKA, 2011).
O tratamento com resveratrol parece ser capaz de promover melhorias na sensibilidade
à ação da insulina em modelos de DM1 e DM2 (SZUDELSKI; SZKIDELSKA, 2015). Há
dados recentes confirmando que a resistência à insulina também está presente no DM1
(BACHA; KLINEPETER BARTZ, 2015; OKAMOTO et al., 2011) e, portanto, a investigação
das ações do resveratrol sobre a sensibilidadeà insulina é relevante para ambos os tipos de DM
(LEBOVITZ, 2010).
Poucos estudos investigaram o efeito do resveratrol em modelo DM1, sobre tudo em
relação à homeostasia glicêmica e expressão de GLUT4 no músculo esquelético. Ainda, os
poucos dados encontrados na literatura são conflitantes: alguns reportam melhoria sobre a
homeostasia glicêmica e incluem aumento na expressão de GLUT4 (CHEN et al., 2011; CHI
et al., 2007; PENUMATHSA et al., 2008), enquanto outros não observaram o mesmo efeito
(SCHMATZ et al., 2009). Ainda, é importante salientar que nesses estudos nenhuma reposição
de insulina foi utilizada, fato imprescindível no tratamento do DM1 (LEBOVITZ, 2010).
Outra parcela dos estudos, que são maioria, demonstraram efeitos do resveratrol na
redução da glicemia em modelos animais de DM2 (CHEN et al., 2012) e em humanos DM2
(BHATT; THOMAS; NANJAN, 2012).
Em camundongos db/db, o tratamento com resveratrol parece estimular a translocação
de GLUT4 e aumentar a captação de glicose em músculo esquelético (DO et al., 2012). Além

disso, há indícios de um efeito protetor sobre as células B pancreáticas envolvendo a inibição
do estresse oxidativo gerado pela ação de produtos de glicação avançada. Tais efeitos benéficos
do resveratrol sobre a homeostasia glicêmica podem ainda ser associados ao aumento
significativo do peso do pâncreas, massa das células B e redução da fibrose das ilhotas em
camundongos db/db tratados com 20 mg/kg/dia de resveratrol (MINAKAWA et al., 2011).
Dose mais elevada de resveratrol (400 mg/Kg/dia) promove efeito protetor semelhante sobre a
função do pâncreas por atenuar o estresse oxidativo (ZHANG et al., 2012). Adicionalmente,
estudos in vitro demonstraram que tanto células INS-1E, quanto ilhotas humanas provenientes
de um doador portador de DM2, quando incubadas com resveratrol na dose de 25 µM
apresentam aumento significante na secreção de insulina em resposta a sobrecarga de glicose
(VETTERLI et al., 2011).
Portanto, os efeitos benéficos do resveratrol no DM2 parecem envolver uma melhora
da sensibilidade à insulina e concomitante preservação da função das células B, apesar deste
último ser relevante somente quando há uma população residual de células B, como
evidenciado em estágios menos avançados de DM2 (WEYER et al., 1999).
Adicionalmente, há dados importantes na literatura sugerindo papel anti-obesidade do
resveratrol (FERNÁNDEZ-QUINTELA et al., 2015). A obesidade, cuja incidência cresce
exponencialmente, é um importante fator de risco para a gênese e progressão do DM2 (KAHN;
HULL; UTZSCHNEIDER, 2006), e estudos em células adiposas, in vitro, mostram que o
resveratrol, de maneira dose- e tempo-dependente promove a inibição da transcrição de genes
e da tradução de proteínas envolvidas na lipogênese, destacando-se o PPAR gama, C/EBP-alfa
e SREBP-1c (LASA et al., 2012). Lagouge e colaboradores (2006) foram os pioneiros em
investigar as possíveis ações anti-obesidade do resveratrol, in vivo, demonstrando que
camundongos C57BL/6J submetidos à dieta hiperlipídica recebendo resveratrol (200 ou 400
mg/Kg de peso corporal, durante 15 semanas) apresentaram perda de peso, redução do tamanho
de adipócitos, e aumento do metabolismo basal, demonstrado pelo aumento da expressão de
PGC-1-alfa e UCP-1 no tecido adiposo marrom. Outros autores verificaram resultados
semelhantes, inclusive estendendo o protocolo de tratamento com resveratrol até 55 semanas
(BAUR et al., 2006) e utilizando variadas doses (1, 10 e 30 mg/Kg/dia) (CHANG et al., 2016).
Paralelamente aos efeitos gerais do resveratrol comentados até aqui, no contexto celular
e molecular, existem informações limitadas na literatura acerca de seu mecanismo de ação.
Primeiramente, a maior parte do resveratrol parece se difundir passivamente pela membrana
plasmática, mas alternativamente pode interagir com receptores de membrana, as integrinas
(anb3), e nesse caso, mais especificamente pode ligar-se a subunidade b3, ativando cascata de

sinalização intracelular envolvida na atenuação da apoptose celular, efeito bem caracterizado
em células de câncer de mama humano (LIN et al., 2006).
Há alguns mecanismos propostos de atuação do resveratrol no compartimento
intracelular. O primeiro a ser descrito envolve a interação com receptor hidrocarboneto aril,
codificado pelo gene AHR (em humanos); foi descrito que o resveratrol inibe a transativação
desse receptor promovendo a inibição da expressão de citocromo P-450 e interleucina 1-b,
proteínas envolvidas na carcinogênese e imunossupressão, mecanismo que contribuiria para
sua ação anti-carcinogênica (CASPER et al., 1999). Ainda, pelo fato do resveratrol ser
considerado um fitoestrógeno, estudos demonstram que o resveratrol possui afinidade de
ligação com os receptores de estrógeno alfa e beta, caracterizando mais um mecanismo de ação
(BOWERS et al., 2000; GEHM et al., 1997).
No entanto, as inúmeras ações benéficas do resveratrol apontadas pela literatura
parecem serem promovidas, principalmente, pela ativação de uma classe de enzimas chamadas
de sirtuínas (SIRT) (BORRA; SMITH; DENU, 2005). As sirtuínas são codificadas por genes
homólogos ao gene SIR2, presente em organismos mais simples como Caenorhabditis elegans.
Em mamíferos, existem sete isoformas de SIRT (SIRT1-7), cada uma delas atua em diferentes
compartimentos celulares (núcleo, citoplasma e mitocôndria), e todas elas apresentam em
comum um domínio catalítico, onde se liga o co-fator NAD+; portanto, a modulação de sua
atividade possui interface direta com o metabolismo (FLICK; LÜSCHER, 2012; IMAI et al.,
2000; TANNO et al., 2007). Dependendo da isoforma e da sua localização intracelular, as
sirtuínas possuem diversas atividades catalíticas que inclui desacetilação, ADP-ribosilação,
demalonilação, desuccinação, dentre outras. A SIRT1 é a isoforma mais estudada, possui
atividade desacetilase e maior homologia com o gene ancestral SIR2 (GUARENTE, 2013).
Conforme o tipo celular e o estágio de diferenciação em que uma dada célula se encontra,
a SIRT1 pode ser encontrada tanto no compartimento citosólico quanto nuclear. Pelo fato da
SIRT1 ser uma proteína de peso molecular hipotético de ~120 kD, o seu trânsito através da
carioteca não ocorre por simples difusão, mas depende de mecanismo específico. Este
mecanismo envolve a existência de duas sequências de aminoácidos, na cauda N-terminal, que
sinalizam a importação e exportação nuclear (TANNO et al., 2007). Dessa maneira, há a
possibilidade da SIRT1 atuar diretamente no núcleo, controlando processos relacionados à
transcrição gênica, bem como no citosol, regulando vias de sinalização envolvidas em
processos celulares como metabolismo, inflamação, estresse oxidativo e apoptose.
A SIRT1 é considerada uma importante proteína reguladora da homeostasia metabólica,
sendo até sugerida como alvo importante no tratamento do DM (CHANG; GUARENTE, 2014;

KUME et al., 2010). Classicamente, a restrição calórica é capaz de ativar a SIRT1
(GUARENTE, 2013), e o resveratrol mimetizaria os efeitos da restrição calórica, uma vez que
é um potente ativador de SIRT1 (ALCAÍN; VILLALBA, 2009).
Em camundongos saudáveis submetidos à restrição alimentar foi detectado um aumento
significante da atividade de SIRT1, acompanhado de redução da concentração plasmática de
insulina, glicose e colesterol. Ainda, em modelos in vivo de resistência à insulina, a
superexpressão de SIRT1 promoveu melhorias na tolerância à glicose, devido a uma redução
da produção hepática de glicose e aumento dos níveis de adiponectina (hormônio produzido no
tecido adiposo com ações sensibilizadoras à insulina) (BANKS et al., 2008). Em ratos SpragueDawley saudáveis submetidos à restrição calórica de 4 semanas (60% de calorias da dieta
normal) e, em seguida, submetidos à dieta normal, foi observada uma resistência à insulina,
fenômeno descrito na literatura como catch-up. No entanto, após esses animais serem tratados,
durante 12 semanas, com resveratrol (100 mg/kg/d), os mesmos apresentaram, em músculo
tibial anterior, aumento da atividade de SIRT1, concomitantemente a um aumento na atividade
mitocondrial e na sensibilidade à ação da insulina, reforçando que o resveratrol seja eficaz no
tratamento de distúrbios metabólicos (ZHENG et al., 2012). Com base nessa última informação,
é possível que o aumento da atividade de SIRT1, induzido pelo resveratrol, envolva regulação
importante na expressão do gene Slc2a4 em músculo esquelético de modelos experimentais de
DM, o que nunca foi investigado.
Adicionalmente, o resveratrol é capaz de ativar a proteína cinase ativada por AMP
(AMPK), que assim como a SIRT1, é considerada um importante sensor metabólico
(FULLERTON; STEINBERG, 2010; KAHN et al., 2005). Como o próprio nome indica, a sua
atividade está diretamente relacionada ao aumento nos níveis de AMP intracelulares. A AMPK
é um complexo heterotrimérico, composto por três subunidades distintas (α, β e γ), as quais
possuem, cada uma, três isoformas conhecidas, denominadas como 1, 2 e 3. A subunidade
regulatória γ, reconhece o aumento dos níveis de AMP, o qual interage com esta subunidade,
promovendo uma mudança conformacional, expondo o sítio catalítico da subunidade α a
proteínas cinases, como LKB1 e CAMKII, e aumentando a atividade do complexo
(FRIEDRICHSEN et al., 2013). Do ponto de vista farmacológico, diversos trabalhos
demonstram que o resveratrol é capaz de aumentar a atividade de AMPK por meio de
fosforilação no sítio treonina 172 da subunidade catalítica α (BREEN et al., 2008; ITONAGAHATA et al., 2013; PENUMATHSA et al., 2008).
Do e colaboradores (2012) demonstraram que os efeitos benéficos sobre a homeostasia
glicêmica em camundongos db/db envolve aumento na atividade da AMPK. De fato,

camundongos AMPKa1-/- e AMPKa2-/- tratados com resveratrol não apresentam melhorias
sobre a homeostasia glicêmica, como observado nos animais nativos (UM et al., 2010). No
entanto, Price e colaboradores (2012) demonstraram que a atividade da AMPK é dependente
da SIRT1, enquanto Cantó e colaboradores (2010) afirmaram o oposto, que a AMPK ativa a
enzima NAMPT, responsável pela produção de NAD+ (esse é co-fator essencial para atividade
de SIRT1). Com base nesses dados, a princípio os efeitos do resveratrol na melhoria da
homeostasia glicêmica devem envolver a atividade de ambas as proteínas (AMPK e SIRT1),
mas isso ainda carece de maiores esclarecimentos no DM.
Em relação aos efeitos do resveratrol mediados pela SIRT1, tem sido proposta a
participação de mecanismos epigenéticos (BAGUL et al., 2015; FARGHALI; KUTINOVÁ
CANOVÁ; LEKIC, 2013). A SIRT1 é conhecida como uma histona desacetilase capaz de
diretamente reduzir o grau de acetilação de histonas, e de indiretamente alterar o grau de
metilação de histonas e do DNA (ZHANG; KRAUS, 2010). Portanto, o resveratrol poderia, via
ativação de SIRT1, regular mecanismos epigenéticos em importantes processos celulares que
possam melhorar a sensibilidade à insulina, o que representa um importante alvo para
tratamento do DM ainda não investigado (AL-HADDAD et al., 2016).
Como exposto até então, os efeitos benéficos do resveratrol sobre a homeostasia
glicêmica devem envolver mecanismos ainda não elucidados, incluindo os epigenéticos,
principalmente aqueles que se alteram no estado diabético. Entretanto, nada se sabe quanto à
possibilidade do resveratrol, via mecanismos epigenéticos / SIRT1, regular a expressão do gene
Slc2a4 em músculo de animais diabéticos.

8 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no presente estudo evidenciam que, tanto em modelo de DM1
como de DM2, a repressão do gene Slc2a4 (codifica o GLUT4) em músculo esquelético
associa-se a regulações epigenéticas, a saber: redução de acetilação de H3 no DM1 e aumento
de trimetilação de H3 tanto no DM1 como no DM2.
No DM1, a insulinoterapia melhora o controle glicêmico e restaura a expressão de
Slc2a4/GLUT4, com reversão das alterações epigenéticas do Slc2a4; o tratamento coadjuvante
com resveratrol induz melhora adicional no controle glicêmico, porém sem alteração adicional
na expressão de Slc2a4/GLUT4.
No DM2, o resveratrol, isoladamente, restaura o controle glicêmico e aumenta a
expressão de Slc2a4/GLUT4, com reversão do aumento da trimetilação de H3.
As regulações epigenéticas do gene Slc2a4 observadas são mediadas, pelo menos em
parte, pelo conteúdo de SIRT1 nuclear.
Em suma, o presente estudo revela pela primeira vez a ocorrência de regulações
epigenéticas no gene Slc2a4 em músculo de animais diabéticos, com destaque para as
modificações pós-traducionais de histona H3, e o tratamento com resveratrol modula algumas
dessas alterações, melhorando o controle glicêmico. Esses resultados evidenciam o resveratrol
como um sensibilizador da insulina, além de embasarem o desenvolvimento futuro de terapias
epigenéticas que contribuam para o controle glicêmico dos portadores de DM.
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