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RESUMO 

 

NACHBAR, R. T. Efeito dos ácidos palmítico e palmitoléico sobre o 
metabolismo de glicose no músculo sóleo de ratos. 2012. 90 f. Tese (Doutorado 
em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 
 

O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos dos ácidos palmítico (16:0) e 
palmitoléico (16:1 ω7) sobre a produção de peróxido de hidrogênio (H2O2), 
metabolismo de glicose e via de sinalização da síntese de proteínas em músculos 
sóleos incubados de ratos. Este músculo é predominantemente oxidativo, rico em 
mitocôndrias e responsivo à insulina. Os músculos foram incubados durante uma ou 
quatro horas, na presença dos ácidos palmítico (500 µM), ou palmitoléico (500 µM) 
ou do antioxidante ebselen (30 µM). A produção de H2O2 foi mensurada utilizando 
sonda de fluorescência Amplex® e a captação de glicose e a síntese de glicogênio 
foram avaliadas pela incorporação de 2-desoxi-[2,6-3H]-D-glicose e [U-14C]-D-
glicose. O tratamento com ácido palmítico aumentou a produção de H2O2, captação 
de glicose e síntese de glicogênio após 1 hora de incubação. Estes efeitos foram 
abolidos pelo tratamento com ebselen (um antioxidante que mimetiza a ação da 
glutationa peroxidase) e wortmanina (inibidor da atividade da PI3K). O ácido 
palmitoléico não alterou os parâmetros avaliados neste período. Após 4 horas, o 
tratamento com ácido palmítico reduziu a fosforilação da Akt e GSK3β e este efeito 
foi abolido pelo ebselen. Por outro lado, o tratamento com ácido palmitoléico 
aumentou a fosforilação da Akt e GSK3β após quatro horas de incubação. Os 
resultados obtidos no presente estudo são sugestivos de que o aumento na 
captação de glicose induzido pelo tratamento com ácido palmítico, durante uma 
hora, ocorre por ativação da PI3K pela geração de H2O2. O oposto ocorre em 4 
horas, sendo mediado pela produção de H2O2 e óxido nítrico. O tratamento com 
ácido palmitoléico ativa a via Akt/GSK3β, mas este efeito só ocorre após quatro 
horas de incubação. 
 

 
Palavras-chave: Ácidos graxos. Espécies reativas de nitrogênio. Espécies reativas 
de oxigênio. Resistência à insulina. Síntese de proteínas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ABSTRACT 

 

NACHBAR, R. T. Effect of palmitic and palmitoleic acids on glucose metabolism 
of soleus muscle of rats. Ph. D thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 
The aim of this study was to investigate the effects of palmitic acid (16:0) and 
palmitoleic acid (16:1 ω7) on hydrogen peroxide (H2O2) production, glucose uptake 
and signaling pathway of protein synthesis in incubated rat soleus muscles. This is a 
predominantly oxidative muscle rich in mitochondria and responsive to insulin. The 
muscles were incubated for one or four hours, in the presence of palmitic acid (500 
mM), palmitoleic acid (500 mM) or the antioxidant ebselen (30 mM). The production 
of H2O2 was measured by using the fluorescent probe Amplex® and glucose uptake 
and glycogen synthesis were assessed by incorporation of 2-deoxy-[2,6-3H]-glucose 
and D-[U-14C ]-D-glucose. The treatment with palmitic acid increased H2O2 
production, glucose uptake and glycogen synthesis after one hour of incubation. 
These effects were abolished by treatment with ebselen (an antioxidant that mimics 
the action of glutathione peroxidase) and wortmannin (inhibitor of PI3K activity). The 
palmitoleic acid did not change the parameters evaluated in this period. After four 
hours, treatment with palmitic acid reduced phosphorylation of Akt and GSK3β and 
this effect was abolished by ebselen. The treatment with palmitoleic acid increased 
Akt and GSK3β phosphorylation after four hours of incubation. These results indicate 
that an increase in glucose uptake induced by treatment with palmitic acid for one 
hour occurs by activation of PI3K through H2O2 Production. Opposite results are 
observed in four hours being mediated by H2O2 production. The treatment with 
palmitoleic acid activates the Akt/GSK3β pathway but this effect occurs after four 
hours of incubation only. 
 
 
 
Keywords: Fatty acids. Reactive nitrogen species. Reactive oxygen species. Insulin 
resistance. Protein synthesis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 ÁCIDOS GRAXOS  

 

Os ácidos graxos  são moléculas constituídas de uma cadeia hidrocarbonada 

e um grupamento carboxila, sendo classificados como saturados ou insaturados 

(quando apresentam pelo menos uma dupla ligação na cadeia carbônica). Os ácidos 

graxos também são classificados como de cadeia curta (dois a quatro átomos de 

carbonos), média (seis a catorze átomos de carbonos) e longa (dezesseis ou mais 

átomos de carbonos) (CHRISTIE, 1989). A numeração dos átomos de carbono nos 

AGs começa a partir do carbono da carboxila, designado como 1 (um) na 

nomenclatura da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). O 

próximo átomo de carbono é designado como 2 (dois), também chamado de α na 

nomenclatura tradicional. O carbono metílico terminal é designado como "n" de 

acordo com a nomenclatura IUPAC, e como "ω", segundo a nomenclatura 

tradicional. A posição de uma dupla ligação pode ser indicada pela contagem 

decrescente a partir do final da cadeia. Se, por exemplo, uma dupla ligação está 

presente entre o terceiro e o quarto átomos de carbono contados a partir do final do 

terminal metil é descrita como n-3 ou ω -3 (omega-3). O produto final da ácido graxo 

sintetase é o ácido palmítico (16:0), que pode ser alongado a ácido esteárico (18:0) 

e a outros ácidos de cadeia longa, ou ainda ser insaturado pela 9 dessaturase 

sendo convertido ao ácido palmitoléico ω-7 ou 9 (cis-9-hexadecanoico),  com uma 

única insaturação no sétimo ou nono átomo de carbono a partir do carbono oposto 

ao hidrocarboneto terminal, o carbono omega. Os ácidos palmítico (PA) e 

palmitoléico (PO), além de serem sintetizados pelos mamíferos, também são obtidos 

na dieta (NETTLETON, 1995). O PA é um ácido graxo saturado, de cadeia longa e 

muito abundante na circulação (Figura 1A). Em relação aos ácidos graxos totais, a 

porcentagem de PA no plasma é de 26,7% em homens e 27,8% em mulheres na 

faixa etária de 20 a 25 anos de idade. O PO é um ácido graxo monoinsaturado 

(Figura 1B) e representa 4,5% da porcentagem plasmática de ácidos graxos em 

homens e 4,1 % em mulheres (LENTNER, 1984).  
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Figura 1 - Estrutura química dos ácidos palmítico e palmitoléico. 

 

(A) Ácido palmítico; (B) ácido palmitoléico.  

 

Os efeitos do PA sobre o metabolismo de glicose foram abundantemente 

estudados, devido a sua alta concentração plasmática em condições fisiológicas e 

patológicas. O tratamento do músculo esquelético com PA por períodos prolongados 

está implicado no desencadeamento da resistência à ação da insulina (HIRABARA; 

CURI; MAECHLER, 2010; TSUCHIYA et al., 2010; WANG et al., 2010). Por outro 

lado, a exposição aguda a este ácido graxo pode induzir aumento na captação e 

oxidação de glicose, além de elevação na síntese de glicogênio (HIRABARA et al., 

2006; PU et al., 2011). Alguns pesquisadores demonstraram que o PA aumenta a 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) no músculo esquelético, o 

mesmo não ocorre com o PO (LAMBERTUCCI et al., 2008; YUZEFOVYCH; 

WILSON; RACHEK, 2010). O PO foi recentemente classificado como uma lipocina 

pois aumenta a sensibilidade periférica à insulina e reduz o estresse de retículo e 

morte de hepatócitos em estudos in vitro (AKAZAWA et al., 2010; CAO et al., 2008). 

Vários autores demonstraram correlação positiva entre a quantidade de PO 

circulante e a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos (MOZAFFARIAN et al., 

2010; STEFAN et al., 2010). 

 

1.2 ÁCIDOS GRAXOS E ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (EROs) 

 

As espécies reativas derivadas do oxigênio podem ser radicalares e não-

radicalares (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Um radical livre é qualquer espécie 

capaz de existência independente (daí o termo livre) que contém um ou mais 

elétrons desemparelhados (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2006). Um elétron 



21 
 

 

desemparelhado ocupa um orbital atômico ou molecular por si só. O mais simples 

dos radicais livres é o hidrogênio atômico. Uma vez que um átomo de hidrogênio 

tem apenas um elétron, este deve ser não emparelhado. As EROS são produzidas 

continuamente durante as reações metabólicas e medeiam a transferência de 

elétrons em diversos processos bioquímicos, exercendo regulação do metabolismo. 

Estas moléculas podem ser geradas exógena ou endogenamente no citoplasma, 

mitocôndrias e membrana plasmática. Carboidratos, proteínas, lipídeos e DNA são 

alvos da oxidação pelas EROS (ANDERSON, 1996; YU; ANDERSON, 1997). O 

radical ânion superóxido (O2
-) é constantemente produzido nas células e reage com 

centros de ferro-enxofre existentes em proteínas, destruíndo-os e levando à 

liberação de ferro dentro da célula (KEYER, 1996). O radical hidroxil (HO), apesar 

de possuir baixa capacidade de difusão, é a ERO que mais induz lesões em 

componentes celulares. O H2O2 é uma ERO não-radicalar, mas possui alta 

capacidade de atravessar as membranas celulares e induzir danos, inclusive na 

molécula de DNA (ANDERSON, 1996).  

O H2O2 pode se difundir pela membrana nuclear e reagir com Fe2+, através da 

reação de Fenton (Equação 1), levando à formação do HO, que causa lesões por 

oxidação no DNA (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000). O ânion superóxido mobiliza 

ferro da ferritina, proteína responsável pelo armazenamento de ferro intracelular, e 

promove dano oxidativo a partir da geração de HO (ARÓSIO; LEVI, 2002). 

 

Fe2+ +  H2O2  →  Fe3+  +  HO  + HO-                                  (1) 

 

 A formação de H2O2 no organismo ocorre principalmente pela dismutação do 

O2
-, que ocorre espontaneamente ou catalisada por oxidases, dentre elas a 

superóxido dismutase (SOD). Um dos principais sítios de produção de O2
- é a 

mitocôndria, que possui atividade da SOD em seu interior. Assim, o O2
-é formado e 

dismutado em H2O2, que é em seguida parcialmente eliminado pela catalase (CAT) 

e glutationa peroxidase (GPX). Parte do H2O2 produzido atravessa a membrana 

mitocondrial sendo transferido ao citoplasma da célula (HALLIWELL; CLEMENTB; 

LONGA, 2000). 

Diversos sítios podem gerar EROS no músculo esquelético, incluindo o 

sistema NADPH-oxidase (Figura 2) (BEJMA; JI, 1999; ESPINOSA, 2006; 
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JAVESGHANI et al., 2002), xantina-xantina oxidase (APPLE et al., 1991) e 

principalmente os complexos I e III da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial 

(BALABAN et al., 2005; BARJA, 1999; LOSCHEN et al., 1974). Durante a respiração 

mitocondrial, cerca de 1 % a 5% do oxigênio consumido pelas células é convertido 

em EROS devido ao vazamento de elétrons pela cadeia de transporte de elétrons, 

mais especificamente nos complexos I e III (Figura 3) (DURHAM, 2002; PAPA, 1996; 

REID; WEI; LEE, 2002). 

 

Figura 2 - Ativação do complexo NAD(P)H oxidase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O heterodímero gp91phox-p22phox reside na membrana plasmática. Entretanto, o complexo 
p47phox-p67phox-p40phox fica no citossol. A ativação da NAD(P)H oxidase inicia-se pela fosforilação 
(em serina) da subunidade citoplasmática p47phox, desencadeando sua migração para a membrana, 
onde, juntamente com a Rac, associa-se ao citocromo b558, promovendo a atividade catalítica da 
enzima.  
Fonte: Modificado de Nauseef, 2008.  
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Figura 3 - Geração de ROS na mitocôndria. 

 

Elétrons dos complexos desidrogenase I ou II são transferidos para a coenzima Q (Q), também 
conhecida como ubiquinona. A forma reduzida resultante (QH2) da coenzima Q sofre, em seguida, 
duas eletrorreduções (o ciclo Q) usando formas oxidada e reduzida dos citocromos B e C. O 
intermediário instável do ciclo Q (üQ1) pode levar à formação de superóxido através da transferência 
de elétrons diretamente para o oxigênio no tecido muscular.  
Fonte: Modificado de Baughman e Mootha, 2006. 
 

O estresse oxidativo resulta do desequilíbrio no balanço entre agentes pró-

oxidantes e antioxidantes causando efeitos deletérios aos tecidos (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999). O estresse oxidativo pode causar danos celulares, assim 

como alterações na comunicação intracelular e na expressão de genes, mutações e 

morte celular (RATTAN, 2006). 

Para evitar excesso do conteúdo de EROs no interior da célula e prevenir 

danos oxidativos a moléculas, atuam sistemas antioxidantes enzimáticos e não-

enzimáticos (RODRIGUEZ et al., 2004). Dentre os agentes antioxidantes não-

enzimáticos encontram-se a glutationa reduzida (GSH), cisteína, melatonina, -



24 
 

 

caroteno e as vitaminas C e E. As principais enzimas antioxidantes são: catalase 

(CAT), superóxido dismutases (SOD), glutationa peroxidase (GPX) e glutationa 

redutase (GR) (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; WEI; LEE, 2002). A SOD 

converte o O2
•- em H2O2 e possui isoforma citossólica (Cu,Zn-SOD), intramitocondrial 

(Mn-SOD) e extracelular (EC-Cu,Zn-SOD) (FERREIRA; REID, 2008; HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999; TURRENS, 2003). A CAT possui o íon ferro no seu sítio ativo, 

que reage com o H2O2 formando água e oxigênio. É uma proteína tetramérica e sua 

atividade não é saturada em concentrações fisiológicas de H2O2 (LLEDIAS; 

RANGEL; HANSBERG, 1998; RODRIGUEZ et al., 2004). A GPX reduz o H2O2 

utilizando glutationa reduzida (GSH), formando água e glutationa oxidada (GSSG). 

Em seguida, a enzima glutationa redutase (GR) recicla a GSH a partir da GSSG 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999).  

Outra importante espécie reativa é o óxido nítrico (NO), porém, como se 

origina do nitrogênio, é chamado de espécie reativa de nitrogênio (ERN). O NO 

possui funções biológicas importantes como a de neurotransmissor, vasodilatador e 

regulador da resposta imunitária e do metabolismo de glicose (BREDT, 1999, REID, 

2001). O NO é gerado a partir de arginina e O2 por uma família de três isoformas da 

óxido nítrico sintase (NOS): NOS endotelial (eNOS), NOS neuronal (nNOS) e a NOS 

induzível (iNOS). Essas isoformas exibem uma distribuição tecidual ampla incluindo 

o tecido muscular esquelético (KOBZIK et al., 1994). O NO é consideravelmente 

menos reativo que o radical ·OH, porém, sua interação com o O2
•- produz 

peroxinitrito (ONOO-), como mostrado na Equação 2. Ao contrário de outras EROs e 

a exemplo do ·OH, o NO bem como o ONOO- não são substratos para uma enzima 

antioxidante específica, sendo suas concentrações reguladas pelo conteúdo de 

antioxidantes não enzimáticos e principalmente pelas concentrações de O2
•- 

disponíveis (KOOY et al., 1997; RAO et al., 1992). Portanto, um aumento 

desproporcional do O2
•- pode resultar em redução substancial das concentrações de 

NO (Equação 2).   

 

O2
•- + NO  → ONOO- (Beckman et al., 1990).                         (2) 

 

 O NO regula vários processos biológicos pela modificação de resíduos de 

cisteínas em diferentes proteínas (S-nitrosilação). Segundo Carvalho-Filho et al. 
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(2005), o aumento na expressão de iNOS provoca aumento da produção de NO que 

pode induzir a S-nitrosação IRβ, IRS-1 e Akt, induzindo downregulation de 

sinalização de insulina. Pilon et al. (2010) demonstraram, em experimentos com 

ratos, camundongos e miócitos L6 em cultura, que o ONOO- é um controlador 

importante no músculo esquelético da indução de RI causado pela iNOS. Segundo 

estes autores, este derivado oxidante inibe a ação da insulina através de nitração da 

tirosina do IRS-1, que impede a fosforilação da tirosina nessa proteína e a atividade 

da PI3K. Têm sido demonstrado que o PA aumenta a expressão e atividade de 

iNOS em diversos tipos celulares, assim como ilhotas pancreaticas (MEIDUTE et al., 

2008), Macrófagos (DE LIMA et al., 2006), cardiomiócitos (TSANG; COWIE; 

RABKIN, 2004) e célula muscular esquléica (LAMBERTUCCI et al., 2012). 

 

1.3 ÁCIDOS GRAXOS E METABOLISMO DE GLICOSE NO MÚSCULO  

        ESQUELÉTICO 

 

O músculo esquelético representa 40% da massa corporal e desempenha 

função importante na manutenção da glicemia (RICQUIER; BOUILLAUD, 2000). A 

regulação da captação de glicose pelo músculo é, principalmente, estimulada pela 

insulina (PESSIN; SALTIEL, 2000). 

A insulina liga-se à subunidade α do seu receptor, levando à ativação da 

tirosina quinase intrínseca e autofosforilação dos resíduos de tirosina da subunidade 

β do próprio receptor (BALLOTTI et al., 1989; KASUGA, 1993; KUBAR; ROCHET, 

1990). As subunidades β fosforiladas permitem a ligação e fosforilação de várias 

proteínas intracelulares, dentre essas os substratos para o receptor da insulina-1, 2, 

3 e 4 (IRS-1, 2, 3 e 4), colágeno homólogo ao Src (Shc) (PRONK et al., 1993), pp60 

(LAVAN; LIENHARD, 1993), Janus quinase-2 (JaK-2) (SAAD et al., 1996), ecto 

ATPase (PERROTTI et al., 1987).  

O IRS-1, após fosforilado, associa-se a várias proteínas, entre elas a 

fosfatidil-inositol 3-quinase (PI3-K) (NYSTROM; QUON, 1999). A PI3-K é uma 

enzima cinase muito conservada que ativa o grupamento 3` de fosfoinositídeos, 

ativando, assim, cascatas de sinalização intracelulares que estimulam o 

metabolismo, crescimento e proliferação celulares. A família PI3-K é subdividida em 

três classes (ENGELMAN; LUO; CANTLEY, 2006). Os membros da classe I 
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correspondem a uma das principais vias de transmissão de sinal a partir de 

receptores de membrana. Estes são heterodímeros constituídos de subunidades 

regulatória e catalítica. O fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato é o principal substrato da 

PI3-K, sendo convertido pela mesma em fosfatidilinositol-3-4,5-trisfosfato, que atua 

como segundo mensageiro (para revisão: HAWKINS et al., 2006). A classe I das 

famílias é subdividida em duas subclasses: IA e IB. A subclasse IA corresponde às 

isoformas PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, que são ativadas por receptores tirosina cinase, 

como o receptor de insulina (HAWKINS et al., 2006). Depois de ativada, a PI3-K 

fosforila o fosfatidil-inositol-2-fosfato (PIP2) na posição 3 do anel inositol, resultando 

na formação do PI-3-fosfato (PIP3) (KAPELLER; CANTLEY, 1994). O PIP3 serve 

como sítio de ancoragem, através do domínio homólogo da pleckstrina (PH), para 

proteínas citoplasmáticas, permitindo sua interação e formação de sinalizadores 

complexos (WYMANN; ZVELEBIL; LAFFARGUE, 2003).  

A proteína quinase B (PKB, Akt ou Rac) migra para a membrana plasmática e 

ancora-se no PIP3, onde é ativada por fosforilação no resíduo treonina 308 pela 

proteína quinase dependente de fosfoinositídeos-1 (PDK-1) e no resíduo serina 473 

pelo complexo target of rapamicin 2 (TOR2), ambas recrutadas para a membrana 

plasmática via fosforilação do PIP3 (ALESSI et al., 1996; VIVANCO; SAWYERS, 

2002). A Akt regula diversas respostas da insulina tais como: translocação do 

GLUT4 à membrana plasmática, transporte de glicose (CHEATHAM et al., 1994; 

HARA et al., 1994; QUON et al., 1995), síntese de protéinas via mTOR/p70 S6 

quinase (CHANG; TRAUGH, 1998), síntese de glicogênio, glicólise, oxidação de 

glicose e atividade da lipase sensível a hormônio (ASANO et al., 2000; CARLSEN et 

al., 1997). A Akt também fosforila e inativa a glicogênio sintase quinase-3 (GSK-3), 

responsável pela inativação da glicogênio sintetase, havendo assim menor inibição 

desta e aumento na síntese de glicogênio (CROSS et al., 1995) (Figura 4). 
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Figura 4 - Visão geral de moléculas envolvidas no tráfico de GLUT4  
          regulado por insulina. 

  

A ligação da insulina ao seu receptor desencadeia uma cascata de sinalização intracelular que 
culmina com o recrutamento de Akt para a membrana plasmática (MP), onde é ativada por 
fosforilação. Após fosforilada, a Akt ativa uma cascata de sinalização a qual termina com a 
translocação de GLUT4 para a membrana, aumento na captação de glicose e na síntese de 
glicogênio a partir da fosforilação da glicogênio sintetáse 3 beta quinase (GSK3β).  

 

A insulina também ativa a cascata de sinalização das MAP quinases 

(BARON; VAN OBBERGHEN, 1995), resultando no aumento da proliferação e 

diferenciação celulares (COMBETTES-SOUVERAIN; ISSAD, 1998), bem como a 

síntese de glicogênio e a translocação de GLUT-4 para a membrana plasmática 

(Figura 5) (SOMWAR et al., 2000; SWEENEY et al., 1999; YANO et al., 1993). 

Existem quatro isoformas conhecidas da p38-MAPK -α, β, γ e δ. O músculo 

esquelético expressa primariamente as isoformas β e δ (STEIN et al., 1997; WANG 

et al., 1997). HENRIKSEN et al. (2011) mostraram que a fosforilação da p38 MAPK 

também pode levar á ativação da JNK e IKKβ, causando fosforilação em serina no 

receptor de insulina e em IRS, além disso,  Chambers et al. (2009) e Clerk et al. 

(1998) encontraram ativação da p38 MAPK em condições de aumento da produção 

de EROs, assim como durante o exercício físico.  
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Figura 5 - Mecanismo de ativação da via das MAPK pelo receptor de insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A proteína growth factor receptor-bound protein-2 (GRB2) se liga ao substrato do receptor de 
insulina (IRS) fosforilado em tirosina ou ao Src-homology/collagen (SHC) e recruta  Son of Sevenless 
(SOS) para ativar a via Ras/Raf/MEK/ERK. O mecanismo que leva à ativação da p38 MAPK via 
receptor de insulin ainda é desconhecido.  
Fonte: Modificado de  Helmuth et al. (2010). 

 

A resistência à insulina caracteriza-se por redução da concentração e da 

atividade quinase do receptor, da concentração e da fosforilação dos IRS-1 e -2, da 

atividade da PI 3-quinase e translocação dos transportadores de glicose (GLUTs) 

para a membrana plasmática (PESSIN; SALTIEL, 2000). Isso pode ocorrer em 

paralelo à ativação da via mitogênica, representada pela MAP quinase (CUSI; 

MAEZONO; OSMAN, 2000; JIANG et al., 1999; ZECCHIN et al., 2003). O aumento 

na concentração de AGL plasmáticos leva à redução da ativação insulínica do IRS-1 

e da associação deste com a PI 3-quinase (SHULMAN, 2000). O ácido graxo 

saturado de cadeia longa (ácido palmítico) induz resistência à insulina em célula 

muscular esquelética, levando à redução na captação de glicose (DUVAL et al., 

2007; MONTELL et al., 2001; THOMPSON et al., 2000; YU et al., 2002) e na síntese 

de glicogênio (HIRABARA et al., 2010, SCHMITZ-PEIFFER 2000; THOMPSON et 
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al., 2000). Por outro lado, este mesmo ácido graxo pode aumentar a captação de 

glicose e sua oxidação no tratamento agudo (até 60 minutos) (HIRABARA et al., 

2007, 2006; PU et al., 2011).  

Em 1963, Randle et al. descreveram o ciclo AG-glicose ou ciclo de Randle. 

Estes autores mostraram que o aumento na disponibilidade de ácidos graxos diminui 

a utilização de glicose em músculos cardíaco e diafragmático perfundidos de ratos. 

A explicação para este fenômeno seria que o aumento na disponibilidade de ácidos 

graxos para estes tecidos e conseqüente elevação na produção de acetil-CoA e 

NADH mitocondrial através da β-oxidação, diminuem a atividade da piruvato 

desidrogenase (PDH), reduzindo a conversão de piruvato em acetil-CoA. O aumento 

no conteúdo de acetil-CoA proveniente de ácidos graxos também eleva a produção 

de citrato, o qual, juntamente com a razão ATP/ADP elevada, inibem a atividade da 

fosfofrutoquinase, resultando em redução do fluxo de metabólitos pela via glicolítica. 

Como conseqüência, há aumento no conteúdo de glicose-6-fosfato, que passa a 

inibir a hexoquinase II, causando acúmulo de glicose no interior da célula e, 

portanto, redução do seu transporte. Assim, os AG causariam inibição da captação e 

utilização de glicose, resultando em resistência à insulina (RANDLE et al., 1963). 

Ao realizar infusão lipídica com clamp glicêmico e insulinêmico, foi verificado 

que os ácidos graxos reduzem o conteúdo intracelular de glicose-6-fosfato e glicose 

e estes efeitos precedem a redução na captação de glicose estimulada pela insulina 

(PERSEGHIN et al., 2003; RODEN et al., 1996, 2004; SAVAGE et al., 2007; 

THOMPSON et al., 2000). Tais achados não confirmam a proposta do ciclo de 

Randle e sugerem a existência de outros mecanismos associados à resistência ao 

hormônio induzida por ácidos graxos. Segundo Usui et al. (1997), o PA inibe a 

atividade da MAPK em fibroblastos.  Ainda, Soltys et al. (2002) demonstraram que o 

PA inibe a fosforilação e a atividade da Akt em coração perfundido de rato e células 

cardíacas HL-1. Em adipócitos, os ácidos graxos de cadeia longa diminuem a 

afinidade do receptor da insulina ao hormônio (GRUNFELD et al., 1981) e a 

translocação do GLUT-4 estimulada por este (VAN EPPS-FUNG et al., 1997), além 

de reduzirem a ligação da insulina ao seu receptor em hepatócitos isolados de rato 

(HENNES et al., 1990; SVEDBERG et al., 1990) e a atividade de tirosina quinase do 

receptor da insulina em células de hepatoma de rato (HUBERT et al., 1991).  Além 

disso, o PA diminui a fosforilação de pp185 (IRS-1 e -2) e de Akt em miotubos pmi28 
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(STORZ et al., 1999), músculo esquelético de rato (HIRABARA et al., 2003; 

THOMPSON et al., 2000) e células musculares C2C12 (CAZZOLLI et al., 2001; 

CHAVEZ; SUMMERS, 2003) e L6 (HAJDUCH et al., 2001). O PA reduz ainda a 

fosforilação de GSK-3 em células musculares C2C12 (HAJDUCH et al., 2001; 

SCHMITZ-PEIFFER et al., 1999) e músculo esquelético de rato (HIRABARA et al., 

2003, 2007). Porém, os mecanismos envolvidos na inibição da sinalização à insulina 

causada por ácidos graxos não estão completamente elucidados. 

 

1.4 ÁCIDOS GRAXOS E A REGULAÇÃO DA SÍNTESE DE PROTEÍNAS NO 

MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

O processo de tradução em eucariotos é composto de três etapas: iniciação, 

elongação e terminação. A iniciação é a etapa limitante e está sujeita a diferentes 

mecanismos de regulação. Esta etapa envolve o reconhecimento e recrutamento de 

mRNAs por uma maquinaria traducional que compreende as subunidades 

ribossomais 40S e 60S e diversas proteínas denominadas fatores de iniciação 

eucarióticos (eIFs) (HERSHEY, 1991). Um dos principais mecanismos de regulação 

da tradução em eucariotos é a fosforilação da subunidade  do fator eIF2, no 

resíduo de serina 51. A fosforilação de eIF2 ocasiona bloqueio da tradução global, 

mas estimula a tradução de mRNAs específicos envolvidos na resposta ao estresse, 

tais como, ATF4 em mamíferos (HINNEBUSCH, 2000). 

O complexo eIF4F é um heterotrímero composto por eIF4E, eIF4G e eIF4A. 

Durante a iniciação da tradução, ocorre ligação de eIF4E ao capacete de 7-metil-

guanosina (cap) encontrado na extremidade 5´ de mRNAs e subseqüente ligação de 

eIF4A (helicase de RNA) e eIF4G (proteína importante para ligação entre eIF4E e 

eIF4A), possibilitando assim o recrutamento de transcritos específicos para a 

tradução (para revisão: GINGRAS; RAUGHT; SONEMBERG, 2001). A 

disponibilidade de eIF4E é modulada por uma família de fatores repressores da 

tradução, as chamadas proteínas ligantes de eIF4E (4E-BPs) (RICHTER, 2005). 4E-

BP1 desfosforilada liga-se à eIF4E, impedindo a formação do complexo eIF4F e 

inibindo a tradução de mRNAs dependente de cap. Quando fosforilada,  4E-BP1 se 

dissocia do eIF4E, permitindo que o mesmo se ligue a eIF4G para a formação do 

complexo eIF4F e ativação da síntese de proteínas (Figura 6)  (GEBAUER; 

HENTZE, 2004). 
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Figura 6- Mecanismo de ativação da síntese protéica via Akt/mTOR1. 

 

A proteína Akt ativa indiretamente o complexo mammalian target of rapamicin-1 (mTOR1)  via inibição 
do complexo tuberous sclerosis 1 e 2 (TSC1/TSC2), o qual inibe a mTOR1. Após ativa, mTOR 
fosforila a 4E-binding protein-1 (4E-BP1), causando sua dissociação da proteína eIF4E para a 
formação do complexo eIF4F e conseqüente ativação da síntese de proteínas.  

 

A via PI3K/AKT/mTOR é ativada por diferentes estímulos anabólicos como 

fatores de crescimento, mitógenos e hormônios, resultando em ativação da síntese 

protéica. A proteína mTOR estimula a tradução através da fosforilação e inativação 

de 4E-BP1 e ativação, via fosforilação, da proteína cinase ribossomal S6 (p70S6K). 

A enzima p70S6K ativa a síntese protéica e os processos de crescimento e 

proliferação celulares através da fosforilação da proteína S6 (para revisão: MAMANE 

et al., 2008). A proteína Akt ativa indiretamente mTOR1 via inibição do tumor 

suppressor complex (TSC1/TSC2), um heterodímero que suprime a atividade da 

mTOR1 (MANNING et al., 2002; POTTER; PEDRAZA; XU, 2002).  

Zhou et al. (2007) demonstraram que o tratamento com PA por 48 h suprime 

a atividade da via PI3K/Akt, aumentando a degradação de proteínas em células 
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musculares esqueléticas em cultura. Lang (2006) evidenciou que o aumento de 

ácidos graxos livres no plasma reduz a síntese protéica basal em músculos sóleo e 

extensor digital longo (EDL) de ratos. Estes dados foram confirmados por Deldicque 

et al. (2010), que demonstraram, redução da síntese protéica pelo tratamento com 

PA inativando mTOR e S6. Em cultura de hepatócitos e células beta-pancreáticas 

tratadas com PA, foi evidenciado estresse de retículo e fosforilação de eIF2α, que 

conforme mencionado acima, inibe a síntese de proteínas quando no estado 

fosforilado. Em outros estudos ficou demonstrado que o tratamento com PO reverte 

os efeitos do PA (AKAZAWA et al., 2010; DIAKOGIANNAKI; WELTERS; MORGAN, 

2008). 

Apesar dos dados citados dos efeitos dos ácidos palmítico e palmitoléico 

sobre o metabolismo de glicose e proteínas e produção de EROs no músculo 

esquelético, não há trabalhos em que os efeitos desses ácidos graxos foram 

comparados. Em vista disso, o presente estudo foi realizado com o objetivo de 

avaliar o efeito dos ácidos palmítico e palmitoléico na produção de EROs e 

metabolismo de glicose e proteínas no músculo sóleo de ratos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O tratamento com PA aumenta a produção de H2O2 no músculo esquelético 

durante 1, 2, 3 e 4 horas de incubação e este efeito não depende de sua 

oxidação; 

 o PA aumenta a captação de glicose e síntese de glicogênio em uma hora de 

incubação e este efeito ocorre por ativação da via Akt/GSK3β estimulada por 

H2O2; 

 o PA suprime a captação de glicose e a ativação da via PI3K/Akt/GSK3β em 

músculo sóleo após quatro horas de incubação e este efeito é atenuado pelo 

antioxidante Eb, sugerindo envolvimento de H2O2; 

 o tratamento com PA por quatro horas aumenta a expressão da proteína 

iNOS, indicando o envolvimento do estresse nitrosativo na resistência à 

insulina após este período; 

 o PO não altera a produção de H2O2 até quatro horas de incubação; 

 o PO não altera o metabolismo da glicose em uma hora, porém, ativa a via 

Akt/GSK3β após quatro horas de incubação. 
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Quadro 1 - Resumo dos efeitos do tratamento de músculos soleos de ratos com PA 
ou PO durante uma ou quatro horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akt/PKB (Protein Kinase B); GSK3β (Glycogen synthase kinase 3 beta); p38-MAPK (p38 mitogen-
activated protein kinase); S6 (ribosomal protein s6); TBARS (Thiobarbituric Acid-Reactive 
Substances); 4E-BP1 (4E-binding protein-1);4HNE ();  

(↑) aumento; (↓) reduz; (-) não altera; (  ) não realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UMA HORA QUATRO HORAS 

PA PO PA PO 

Produção de EROs ↑ _ ↑ _ 

TBARS   ↑ _ 

4HNE _ _ ↑  

Captação de glicose ↑ _ ↓ _ 

Síntese de glicogênio ↑ _   

Fosforilação da Akt/PKB ↑ _ ↓ ↑ 

Fosforilação da GSK3β ↑ _ ↓ ↑ 

Fosforilação da p38-MAPK _ _   

Fosforilação da 4E-BP1 _ _ _ _ 

Fosforilação da S6 _ _ _ _ 
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Figura 30 - Efeitos do ácido palmítico (PA) e ácido palmitoléico (PO) na produção de 
H2O2 e metabolismo de glicose durante uma e quatro horas de 
tratamento. 

 

 

Após uma hora de tratamento o PA aumenta a produção de H2O2, que ativa a via PI3K/Akt, levando 
ao aumento da captação de glicose e síntese de glicogênio. Após quatro horas de tratamento o PA 
aumenta a produção de  H2O2 induz resistência na via PI3K/Akt por meio do aumento da produção de 
H2O2 e expressão de iNOS. Já o PO causou ativação da proteína Akt após quatro horas de 
tratamento.  
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