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RESUMO 

 

PINTO JÚNIOR, D. A. C. Efeito da albumina modificada por glicação avançada 
sobre a expressão do gene SLC2A4 em músculo esquelético. 2016 80 f. Tese 
(Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

A participação dos produtos de glicação avançada (AGEs) nas complicações 
crônicas relacionadas ao diabetes tem sido muito investigada. Entretanto, pouco se 
sabe sobre a participação direta dos AGEs na homeostasia glicêmica, na qual o 
transportador de glicose GLUT4 (proteína codificada pelo gene SLC2A4) 
desempenha um papel essencial. Portanto, o objetivo do presente estudo é 
investigar: (1) o efeito in vivo do tratamento crônico com AGEs em animais 
saudáveis sobre a homeostasia glicêmica e a expressão de Slc2a4/GLUT4 em 
músculo esquelético; (2) o efeito agudo in vitro dos AGEs sobre a expressão do 
Slc2a4/GLUT4 em músculo esquelético de ratos saudáveis; (3) o potencial 
envolvimento do estresse de retículo endoplasmático e da inflamação nas 
regulações observadas. Para a análise in vivo, os animais foram tratados por 12 
semanas com 20 mg/kg/dia de albumina sérica de rato modificada por glicação 
avançada (AG) ou não (AC). Para a análise in vitro, o músculo sóleo foi incubado 
com albumina modificada por glicação avançada (AG) e seu respectivo contralateral 
foi incubado com albumina não glicada (AC) por 150, 300 e 450 minutos (1 mg/mL). 
Para a avaliação do quadro de resistência à insulina foi realizado o teste de 
tolerância à insulina (ITT). Os músculos, tanto da análise in vivo quanto da análise in 
vitro, foram processados para quantificação de mRNA (RT - qPCR) e de proteínas 
total, citosólica e nuclear (Western blotting). Os resultados in vivo mostraram a que o 
grupo AG apresentou menor sensibilidade insulínica, redução da expressão gênica 
de Slc2a4 (~30%) seguido de redução do conteúdo proteico de GLUT4. A expressão 
gênica do receptor para AGEs Ddost também reduziu no grupo AG. Ainda, em 
animais AG, a proteína NFKB1 aumentou no compartimento nuclear (marcador 
inflamatório) e a proteína GRP78 aumentou no extrato total. Os resultados in vitro 
(150 minutos de incubação com AG) mostraram redução (~50%) na expressão de 
Slc2a4 e aumento na expressão de Ager, na fosforilação de IKK alpha/beta, no 
conteúdo nuclear de NFKB1 e RELA, no conteúdo de GRP78 e GRP94 e na 
atividade de ligação do NFKB na região promotora do Slc2a4. Porém, a proteína 
GLUT4 somente reduziu após 450 minutos de incubação com AG. Por fim, estes 
resultados sugerem os AGEs como um mecanismo repressor da expressão do 
Slc2a4/GLUT4 no músculo esquelético, o que envolve as vias de estresse de 
retículo e inflamatória. Este efeito contribui para reduzir o clearance plasmático de 
glicose, indicando que a inibição/redução dos AGEs poderia ser um possível alvo 
para melhorar o controle glicêmico no diabetes.      
 
Palavras-chave: Produtos de glicação avançada. Diabetes. GLUT4. Slc2a4. NFKB. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PINTO JÚNIOR, D. A. C. Effect of albumin modified by advanced glycation in 
gene expression of SLC2A4 in skeletal muscle. 2016 80 f. Thesis (Ph. D. Human 

Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 

Advanced glycation end products (AGEs) participation in the diabetes-related chronic 
complications has been extensively investigated. However, little is known about 
AGEs participation in glycemic homeostasis, for which the glucose transporter 
GLUT4 (Scl2a4 gene) plays a key role. The present study aimed to investigate: (1) 
the in vivo effect of chronic AGEs administration to health rats on glycemic 
homeostasis and skeletal muscle expression of Slc2a4/GLUT4; (2) the acute in vitro 
effect of AGEs on skeletal muscle expression of Slc2a4/GLUT4; and (3) the potential 
involvement of endoplasmic reticulum stress (ERS) and inflammation in the observed 
regulations. For in vivo analysis, rats were treated during 12 weeks with 20 mg/kg of 
rat serum albumin modified (AG) or not (AC) by advanced glycation. For in vitro 
analysis, soleus muscles were incubated with AlbAGE (1 mg/mL) or AlbC during 150 
or 450 min. Insulin resistance was analyzed by insulin tolerance test (ITT), and 
soleus muscles from in vivo and in vitro protocols were processed for mRNA (RT - 
qPCR), and for total cellular, cytosolic or nuclear protein (Western blotting) 
quantification. In vivo, AlbAGE induced insulin resistance; reduced (~30%) Slc2a4 
mRNA, GLUT4 protein and AGE receptor Ddost mRNA; and increased (~30%) the 
nuclear content of the nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit (NFKB1, inflammatory 
marker), and 78 kDa glucose-regulated protein (GRP78, ERS marker). In vitro, 150 
min-incubation with AlbAGE decreased (50%) the Slc2a4 mRNA; and increased (20-
50%) Ager mRNA, phosphorylation of IKK-alpha/beta, nuclear content of NFKB1 and 
RELA, GRP78/94, and NFKB-binding into Slc2a4 promoter region. Besides, GLUT4 
protein was reduced after 450 min. The results reveal that AGEs repress 
Slc2a4/GLUT4 expression in muscle, in a reticulum endoplasmic stress- and 
inflammatory-mediated way. This effect contributes to impair plasma glucose 
clearance, highlighting AGEs reduction/inhibition as a target to improve glycemic 
control in diabetes. 
 
Keywords: Advanced glycation end products. Diabetes. GLUT4. Slc2a4. NFKB.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Diabetes mellitus 

 O diabetes mellitus (DM), em conjunto com suas co-morbidades, caracteriza-

se como um dos maiores problemas de saúde pública nos dias de hoje. O quadro de 

hiperglicemia está diretamente relacionado com a degeneração de vários sistemas 

orgânicos pelo comprometimento de retina, rins, nervos, vasos sanguíneos e 

musculatura esquelética (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2014). O DM 

pode ser classificado em: diabetes tipo 1, cuja gênese é a destruição das células β, 

e diabetes tipo 2 cuja gênese é a resistência insulínica. Além desses, outros tipos 

específicos de diabetes podem ocorrer como os MODYs, o diabetes gestacional e o 

diabetes secundário as outras disfunções endócrinas (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2014; HU et al., 2014; ZHANG et al., 2012). Algumas diferenças 

entre portadores de DM1 e DM2 são bem evidentes, como a presença de obesidade 

e a reserva pancreática de insulina; entretanto, a hiperglicemia, e consequentemente 

o desenvolvimento de complicações tardias, são comuns a ambos os tipos 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2014). 

A compreensão da hiperglicemia no DM passa pela análise dos fatores 

responsáveis pela manutenção da homeostasia glicêmica: 1) a secreção de insulina, 

2) a captação periférica de glicose estimulada pela insulina (em tecido adiposo e 

muscular) e 3) a supressão da produção hepática de glicose regulada, em parte, 

pela insulina (DEFRONZO, 2004). A musculatura esquelética compreende cerca de 

40% da massa corporal nos indivíduos não obesos, e, portanto, tem fundamental 

importância na captação de glicose estimulada por insulina, principalmente no 

período pós-prandial (ZORZANO et al., 2000). Assim, seja por falta de insulina e/ou 

seja por resistência insulínica, a redução na capacidade do músculo em depurar 

glicose do meio extracelular tem participação importante no desenvolvimento da 

hiperglicemia (SINACORE; GULVE, 1993). 

 

1.2 Captação de glicose pelo músculo esquelético 

 Tanto a insulina como a própria contração muscular são capazes de estimular 

a captação de glicose pelo músculo. A etapa final, e limitante, dessa captação de 



 

 

glicose é dependente do transportador de glicose 4 (GLUT4), que se expressa em 

abundância tanto no miócito quanto no adipócito (MACHADO et al., 2006). Baseado 

no sistema Human Genome Organization Gene Nomenclature Committee (HUGO), 

a família dos genes que codificam proteínas responsáveis pela difusão facilitada da 

glicose foi designada como Solute Carriers 2A (SLC2A, Slc2a em roedores), e no 

caso da proteína GLUT4 o referido gene é chamado de SLC2A4 (Slc2a4 em 

roedores) (MACHADO et al., 2006). 

 A insulina, cuja secreção aumenta em resposta à elevação pós-prandial de 

glicose, inicia sua ação nas células musculares e adiposas por meio da ligação em 

seu receptor específico (IR). O IR, por possuir atividade tirosinacinase intrínseca, se 

autofosforila, e desencadeia uma série de sinais instracelulares que culminam com 

ativação da proteína cinase B (AKT) (JAMES et al., 1996; WATSON et al., 2004) e 

proteína cinase C atípica (PKC atipica) (FARESE, 2002), as quais exercem papel 

fundamental na migração de vesículas ricas em GLUT4 do citosol para a membrana 

plasmática. Por fim, quando há a ancoragem das vesículas de GLUT4 na membrana 

plasmática, ocorre o aumento da captação de glicose por difusão facilitada 

(TANIGUCHI et al., 2006; WHITE et al., 1994; ZAID et al., 2008). Adicionalmente, 

em músculo esquelético e cardíaco, a translocação do GLUT4 pode ocorrer em 

resposta à contração muscular, por um mecanismo distinto do utilizado pela insulina. 

De maneira sucinta, o processo de contração muscular em si envolve: 1) o estímulo 

neural (liberação do neurotransmissor acetilcolina na junção neuromuscular); 2) a 

despolarização do miócito (por conta do influxo do íon Na+); e 3) a abertura de 

canais de Ca2+ no retículo sarcoplasmático. Após a liberação do Ca2+, esse íon 

interage com o miofilamento de actina para que, após a hidrólise do ATP, haja o 

processo de contração muscular. Tanto a liberação de cálcio quanto o consumo de 

ATP proveniente do processo de contração muscular induzem a translocação de 

vesículas contendo GLUT4 para a membrana plasmática, aumentando a captação 

de glicose no músculo. Quando ocorre o aumento das concentrações de cálcio, há a 

ativação da proteína cinase dependente de cálcio/calmodulina (CAMK) e da PKC, as 

quais, em seu estado ativo, desencadeiam diversos fenômenos intracelulares entre 

eles a translocação de vesículas de GLUT4 (JENSEN; GOODYEAR, 2005). 

Paralelamente a este evento, quando há o consumo de ATP durante o processo de 

contração muscular, a célula detecta o aumento da demanda energética (aumento 



 

 

da relação AMP:ATP) com isso ocorre a ativação de uma proteína conhecida como 

sensor energético da célula, a proteína cinase ativada por 5' AMP (AMPK), que 

desativa vias de gasto energético e ativa vias de síntese do ATP, como a captação 

de glicose oriunda da translocação do GLUT4 (HUANG; CZECH, 2007).   

 Muito tem sido investigado sobre a translocação do GLUT4, esquecendo-se, 

no entanto, que uma adequada expressão do transportador é condição primordial 

para que a translocação das vesículas leve ao aumento da captação de glicose 

esperado. Por isso, o estudo da expressão gênica de Slc2a4/GLUT4 tem sido 

considerado fundamental (CORRÊA-GIANNELLA; MACHADO, 2013). 

 

 1.3 Regulação transcricional do SLC2A4: 

 A regulação da captação de glicose estimulada por insulina e/ou contração 

muscular vai muito além da translocação das vesículas ricas em GLUT4 para a 

membrana plasmática, alguns autores mostram que estímulos negativos ou positivos 

aumentam ou diminuem a expressão de fatores de transcrição, que por sua vez 

interferem diretamente na expressão gênica do SLC2A4 e, consequentemente, têm 

influência direta na captação de glicose. Inúmeros fatores transcricionais têm sido 

descritos como estimuladores da transcrição do SLC2A4, tais como GEF, MEF2, 

MYOD, HIF1A, SREBP1C, CEBPA, entre outros (IM et al., 2007). A ativação de 

muitas dessas proteínas parece ser estimulada pela AMPK, e algumas atuam de 

maneira sinérgica na regulação positiva da expressão do SLC2A4 (HOLMES et al., 

2005; IM et al., 2007; ZHENG et al., 2001).  

Todavia, existem poucas proteínas que se ligam na região promotora do 

SLC2A4 e regulam negativamente sua expressão. O PPAR alpha é capaz de reduzir 

a transcrição do SLC2A4, porém de maneira indireta regulando negativamente 

MEF2A (BURKART et al., 2007; FINCK et al., 2005; IM et al., 2007). Já o PPAR 

gama, regula o SLC2A4 de forma bastante ímpar: ligantes endógenos determinam 

maior atividade de ligação do PPARG no promotor do SLC2A4, reprimindo a 

expressão do gene (ARMONI et al., 2003); entretanto outros ligantes sintéticos 

(como as glitazonas) inibem a ligação do PPARG, então aumentando a transcrição 

do SLC2A4 (IM et al., 2007). Um importante repressor do SLC2A4 é o fator nuclear 

NF-kappa B (NFKB), que em seu estado ativo liga-se na região promotora em forma 



 

 

de homo ou heterodímero e diminui a transcrição do mRNA SLC2A4, fato este que 

será melhor elucidado no tópico 1.5. 

 No diabetes, vários são os estímulos capazes de regular a transcrição de 

genes, cujas consequências repercutem no desbalanço metabólico e no 

desenvolvimento de complicações crônicas. Nesse sentido, merece destaque a 

inter-relação entre doença metabólica e inflamação, elegantemente apresentada há 

cerca de uma década por Hotamisligil (HOTAMISLIGIL, 2006), na qual as respostas 

imune (promovendo defesa contra o patógeno) e metabólica (promovendo melhor 

estoque de energia) foram fundamentais para a sobrevivência dos animais. Assim, 

as espécies evoluíram desenvolvendo em paralelo os genótipos/fenótipos de 

poupança energética e de alta responsividade imune. Como resultado, na espécie 

humana, obesidade, resistência insulínica e diabetes tipo 2 estão fortemente 

associados à inflamação crônica, com vias intracelulares compartilhadas e altamente 

inter-relacionadas (HOSTAMILIGIL, 2006). Com base nessa interação, não é 

surpresa que mediadores de resposta inflamatória sejam potentes reguladores do 

gene SLC2A4 (um gene de poupança), conforme será comentado adiante. 

 

 1.4 Produtos de glicação avançada (AGEs) 

 No DM, as altas concentrações de glicose promovem diversas alterações 

metabólicas, entre as quais se destaca a modificação não enzimática de 

macromoléculas, e, consequentemente, a geração de produtos de glicação 

avançada (AGEs). Os AGEs são formados a partir da reação de glicação, que é um 

processo não enzimático, também conhecido como reação de escurecimento ou 

reação de Maillard (GLOMB; MONNIER, 1995; NGUYEN, 2006). 

 O processo de glicação basicamente inicia-se com a formação de uma base 

de Schiff instável, que é gerada a partir da reação de grupos carbonila de açúcares 

redutores com resíduos de Lisina e Arginina de porções amino-terminais de 

proteínas, fosfolípides e ácidos nucleicos. A base de Schiff pode sofrer rearranjos e 

progredir para um produto Amadori, que é mais estável (GOLDIN et al., 2006). A 

autoxidação da glicose, a decomposição da base de Schiff e os rearranjos 

moleculares do produto de Amadori, levam a formação de açúcares dicarbonila 

(glioxal, metilglioxal, 3-deoxiglicosona e glicolaldeído), e por serem extremamente 



 

 

reativos levam a reação de glicação em sentido irreversível, com a formação dos 

AGEs (PEPPA et al., 2003). 

 

 

 

Figura 1 -  Formação dos produtos de glicação avançada. As porções aminoterminais de 

proteínas, fosfolípides e ácidos nucleicos são modificadas de forma não 

enzimática por açúcares redutores (1), formando primeiramente uma base de 

Schiff (2), que por sua vez é um composto instável e de fácil dissociação. 

Posteriormente, a base de Schiff pode se tornar mais estável, produtos amadori 

(3), o que leva a formação de oxoaldeídos, que por serem extremamente 

reativos, formam de maneira irreversível os produtos de glicação avançada (4). 

Adaptado de Castilho (2012). 

 

 Além dos AGEs endógenos (produzidos no organismo) há uma fonte exógena 

de AGEs (provenientes da dieta), que contribui significativamente para o conteúdo 

total de AGEs circulantes. Esses produtos são absorvidos no trato gastrointestinal, e 

transportados pela albumina e pelas LDLs, podendo agir nos mais diversos 

territórios do organismo (KOSCHINSKY et al., 1997; LU et al., 2004). 

 Os produtos de glicação avançada são reconhecidos por receptores de 

membrana celular, como os receptores para AGE (RAGE). A interação AGE/RAGE 

faz com que haja a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) como 



 

 

também a ativação do NFKB. Outros receptores também reconhecem essas 

macromoléculas modificadas, como os receptores scavenger, que atuam de forma 

semelhante ao RAGE. Por outro lado, os receptores para AGE 1, 2 e 3 (AGER-1, 

AGER-2 e AGER-3) contrastam com as respostas evidenciadas pelos outros 

receptores, pois sua interação com AGEs aumenta a remoção destes produtos, além 

de diminuir a inflamação e o estresse oxidativo (TORREGGIANI et al., 2009). Vale 

salientar que indivíduos diabéticos possuem uma maior expressão de RAGE na 

membrana celular, causando assim uma maior sensibilidade para estes compostos e 

consequentemente uma maior resposta intracelular (SHOELSON et al., 2006). Entre 

os efeitos induzidos pelos AGEs, que comprometem a homeostasia celular, 

destacam-se a ativação de vias pró-inflamatórias e de estresse de retículo 

endoplasmático. 

 

 1.5 Via do NFKB  

 A literatura clássica descreve a inflamação como a principal resposta do 

organismo frente a uma lesão, tendo como características o inchaço, vermelhidão, 

dor e calor. Essa resposta é considerada adaptativa, e crucial ao organismo para 

manter a sobrevivência, conforme já comentado acima. Porém, quando essa 

resposta celular é mantida cronicamente, as consequências não são benéficas, 

como acontece no diabetes mellitus (HOTAMISLIGIL, 2006) e/ou na resistência 

insulínica (SAVAGE et al., 2007), em que aumento na concentração plasmática de 

marcadores inflamatórios tem sido amplamente demonstrado. 

Uma importante citocina pró-inflamatória, vista primeiramente como 

superexpressa em adipócitos de roedores obesos, é o fator de necrose tumoral 

alpha (TNF) (HOTAMISLIGIL et al., 1993), e que se encontra aumentado no plasma 

de humanos portadores de obesidade, resistência insulínica e DM (SAVAGE et al., 

2007). O TNF interage com seu receptor na membrana celular, e ativa proteínas 

serinas/treoninas cinases como, por exemplo, o IKK (Inibitor of kappa B kinase). O 

IKK, dentre outros efeitos, pode fosforilar em serina/treonina os IRSs, reduzindo 

assim o sinal insulínico (AGUIRRE et al., 2000; GAO et al., 2002). Porém, um 

importante efeito do IKK é induzir a ativação do NFKB, um importante fator 

transcricional que medeia a ação de algumas citocinas pró-inflamatórias 

(SHOELSON et al., 2006). 



 

 

 O NFKB modula positiva ou negativamente a transcrição de genes alvo. Há 

uma família de genes que codificam diferentes isoformas de NFKB descritas entre 

parênteses: RELA (RELA ou p65), NFKB1 (NFKB1, ou p105/p50), NFKB2 (NFKB ou 

p100/p52), REL (REL ou c-Rel) e RELB (RELB). Na maioria dos tipos celulares de 

mamíferos, como o tecido adiposo e muscular, o NFKB geralmente é encontrado 

como heterodímero RELA/NFKB1 (p65/p50), e este complexo encontra-se no 

citosol, inativado por um inibidor kappa B (IKB), cuja isoforma mais comum é o IKBA 

(IκBα). A via canônica do NFKB ocorre pela ativação das proteínas IKKs, que por 

sua vez fosforilam o IKBA, que por sua vez desliga-se do complexo NFKB, e é 

ubiquitinado para posterior degradação. Após o desligamento do IKBA, os NFKBs 

ficam livres, e são translocados para o núcleo celular. Quando os NFKBs estão no 

compartimento nuclear, eles se ligam na região promotora de genes alvo e assim 

modulam a transcrição destes (FURUYA et al., 2013; LAWRENCE, 2009; 

SHOELSON et al., 2006).  

Há muitos anos, Ruan e colaboradores demonstraram que a via do NFKB 

estava mais ativa em adipócitos incubados com TNF, e que isso contribuía para a 

modulação negativa da expressão do Slc2a4, assim como reduzia a expressão da 

proteína GLUT4 (RUAN et al., 2002). Entretanto, apenas recentemente, foi 

demonstrado um sítio de ligação para NFKBs na região promotora do gene do 

SLC2A4, assim como foi confirmada sua atividade repressora sobre esse gene 

(FURUYA et al., 2013). Quando avaliada a ligação de proteínas nucleares a esse 

sítio do promotor do Slc2a4, foi demonstrada a presença de NFKB1 e de RELA em 

dois distintos complexos moleculares, sugerindo a ligação na forma de 

heterodímero, mas com diferentes proteínas co-reguladoras (FURUYA et al., 2013). 

Adicionalmente, nosso grupo já demonstrou a participação do NFKB na regulação 

do Slc2a4 induzida por insulina (MORAES et al., 2014), estradiol (CAMPELLO et al., 

2012) e ácidos graxos oleico e linoleico (POLETTO et al., 2015), demonstrando a 

participação dessa via nas regulações induzidas fatores metabólico-hormonais, 

independentemente de atividade pró-inflamatória evidente.   

Considerando que a via inflamatória do NFKB pode ser ativada pelos AGEs, 

conforme apresentado acima, podemos considerar a hipótese de que os produtos de 

glicação avançada podem desempenhar um papel importante na regulação da 



 

 

expressão de Slc2a4 por modularem a via do NFKB, conforme esquematizado na 

Figura 2.  

 

Figura 2 - Via canônica de ativação do NFKB. Produtos de glicação avançada, TNF e 

espécies reativas de oxigênio podem ativar o NFKB por meio da fosforilação de 

seu inibidor (IKB) por proteínas cinases  que adicionam um fosfato no IKB, 

designadas IKKs, proporcionando assim a translocação do complexo homo ou 

heterodimérico (NFKB1/RELA, NFKB1/NFKB1 ou RELA/RELA) para o núcleo, 

onde irá regular expressão de genes alvo como o Slc2a4. 

 

 1.6 Estresse de retículo endoplasmático 

 O retículo endoplasmático é uma importante organela celular, pois é neste 

compartimento que as proteínas são sintetizadas e processadas pós-

traducionalmente. Entretanto, quando ocorre o mal enovelamento das proteínas, 

estas se acumulam no lúmen do retículo, e são rapidamente degradadas pelo 

sistema ubiquitina/proteassoma. Caso o retículo não consiga regular sua 

homeostasia, e proteínas mal enoveladas continuem se acumulando no lúmen da 

organela, ocorre então o estresse de retículo endoplasmático (ENGIN; 

HOTAMISLIGIL, 2010), que resultará na ativação de respostas celulares que visam 



 

 

restaurar a homeostasia celular, e que são coletivamente chamadas de UPR 

(unfolded protein response).  

 Uma das primeiras respostas da UPR envolve a regulação positiva de genes 

que codificam as chaperonas GRP78 (78 kDA glucose-regulated protein, 

previamente conhecida como binding immunoglobulin protein) e GRP94 (94 kDA 

glucose regulated protein) (ANELLI; SITIA, 2008), as quais aumentam a retenção 

das proteínas no lúmen do retículo, favorecendo o correto enovelamento 

(SCHRODER, 2008). Além disso, a GRP78 no estado basal está ligada em porções 

terminais de proteínas de membrana do retículo como PERK, ATF6 e IRE1, e na 

condição de estresse, a GRP78 libera as proteínas de membrana que se ativam e 

dão início a UPR. 

 O ATF6 (activating transcription factor 6) liberado da GRP78 migra da 

membrana do retículo para o golgi, onde interage com  duas proteases (S1P e S2P) 

que o clivam, liberando a forma ativa capaz de migrar ao núcleo, e modular a 

expressão de genes alvos da UPR, tais como algumas enzimas do sistema 

ubiquitina/proteassoma. As proteínas mal enoveladas e acumuladas no retículo são 

marcadas com ubiquitina, para assim serem reconhecidas pela unidade 

proteassomal e por fim serem degradadas (HAMPTON, 2002; VEMBAR; BRODSKY, 

2008). 

Outra resposta bastante rápida é ativação de uma proteína cinase presente 

no retículo, a PERK (Protein kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase), que 

uma vez liberada da GRP78, ativa-se e induz a fosforilação da porção alfa do fator 

eucariótico de iniciação traducional, EIF2A (Eukaryotic translation initiation factor 2 

alpha). Essa proteína tem participação importante no acoplamento das subunidades 

40S e 60S dos ribossomos, exercendo papel fundamental na síntese das proteínas. 

Quando o EIF2A é ativado, a taxa de tradução reduz, e consequentemente a 

quantidade de proteínas recém-sintetizadas no lúmen do retículo também é reduzida 

(KIM et al., 2008). 

 Um estado crônico de estresse de retículo aciona outras respostas celulares, 

com a ativação da proteína IRE1 (do ingles, inositol requiring enzyme 1). Quando 

esta proteína está em seu estado ativo, ela cliva e remove uma porção intrônica do 

RNA primário XBP1 (do ingles, x-box DNA binding protein), gerando um mRNA 

“spliced” que codifica um novo XBP1, o qual é capaz de regular positivamente a 



 

 

expressão de vários genes da UPR (caspases e enzimas proteolíticas). Ainda, o 

ATF6 e o XBP1 podem interagir com sequências semelhantes no DNA, na forma de 

heterodímero, integrando assim uma resposta crônica da UPR (HAN et al., 2009). 

Finalmente, a IRE1 em seu estado ativo induz mudanças conformacionais na célula 

que promovem a sua associação à proteína TRAF2 (TNF receptor associated factor 

2); o complexo pode levar a ativação da JNK (do ingles, c-jun NH2-terminal kinase) e 

do NFKB (TABAS; RON, 2011). 

 Considerando que um dos efeitos dos AGEs na homeostasia celular é a 

ativação de estresse de retículo endoplasmático, e consequentemente da UPR, e 

considerando que a UPR pode ativar NFKB, reforça-se a hipótese de que os AGEs 

possam regular a expressão de Slc2a4/GLUT4. 

 

Figura 3 - Vias de ativação do estresse de retículo endoplasmático. Produtos de 

glicação avançada podem levar ao acúmulo de proteínas mal enoveladas no 

lúmen do retículo, desencadeando assim a UPR. As chaperonas nesta 

condição ficam ativas, assim como a IRE, PERK e ATF6. Caso a célula não 

recupere a sua homeostasia, as respostas celulares frente ao estresse de 

retículo endoplasmático podem levar à apoptose. 

 



 

 

2 CONCLUSÃO  

 

No presente estudo observou-se: 

1) em ratos tratados com albumina glicada, resistência à insulina; 

 

2) em músculo sóleo de ratos tratados com albumina glicada: 

 aumento da expressão proteica de GRP78 e do conteúdo nuclear de NFKB1;  

 redução na expressão do mRNA Slc2a4 e da proteína GLUT4; 

 

3) em músculo sóleo incubado com albumina glicada: 

 aumento na fosforilação das proteínas IKKA e IKKB; 

 redução da expressão proteica de IKBA e IKBB; 

 aumento na expressão das chaperonas Bip/GRP78 e GRP94; 

 aumento no conteúdo nuclear de NFKB1 e RELA; 

 aumento na atividade de ligação de proteínas nucleares no sítio de ligação de 

NFKB/RELA na região promotora do gene Slc2a4; 

 redução na expressão do mRNA Slc2a4 e da proteína GLUT4.  

  

 Conclui-se, portanto, que a albumina modificada por glicação avançada é 

capaz de ativar rapidamente a via do NFKB, e com isso reduzir a expressão 

gênica/proteica de Slc2a4/GLUT4 em músculo esquelético, comprometendo a 

homeostasia glicêmica. Esse efeito representa mais uma ação deletéria dos AGEs 

no diabetes mellitus. 
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