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RESUMO
CAMPELLO, R. S. 17β-estradiol aumenta a expressão de Slc2a4/GLUT4 em adipócitos
3T3-L1 via ESR1. 2012. 75 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
A resistência à insulina (RI) manifesta-se como uma reduzida capacidade dos tecidos sensíveis à
insulina responderem a níveis normais do hormônio. Nestes tecidos, o transportador de glicose
GLUT4 (gene Slc2a4) é responsável pela captação de glicose estimulada pela insulina, e
alterações na expressão deste transportador estão relacionadas à RI. Sabe-se que o estradiol (E2)
está envolvido na regulação de genes, sendo que seu mecanismo de ação envolve a sua ligação
aos seus receptores (ESR1 e ESR2), modulando a expressão de genes através de sua ligação
direta ao DNA ou através da interação com fatores transcricionais, dentre eles o NF-κB (Nuclear
Factor-κB), sugerido como um regulador negativo do Slc2a4. A literatura demonstra que
variações na concentração de E2 estão relacionadas a RI e diminuição na expressão de
Slc2a4/GLUT4, entretanto, o papel de cada um dos receptores neste mecanismo ainda não está
completamente elucidado. Com isso, avaliou-se em células adiposas da linhagem 3T3-L1 a
regulação da expressão de Slc2a4/GLUT4 e da captação de glicose pelo E2, o papel de cada um
dos receptores nesta regulação, bem como a participação de NF-κB neste mecanismo. Para tanto,
adipócitos 3T3-L1 foram tratados por 1 dia com diferentes concentrações de 17β-estradiol e
avaliou-se a localização subcelular de ESR1 e ESR2 por imunofluorescência. Também se
verificou a expressão de Slc2a4/GLUT4 (real time PCR e Western blotting, respectivamente) e a
atividade de ligação de NF-κB na região promotora do gene Slc2a4 (EMSA). Adicionalmente,
avaliou-se a captação de glicose pelas células. A participação de cada receptor nos mecanismos
acima descritos foi avaliada a partir da exposição dos adipócitos à agonistas seletivos de ESR1
(PPT: 1,3,5-tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1Hpyrazole) e ESR2 (DPN: 2,3-bis(4Hydroxyphenyl)-propionitrile) e antagonistas seletivos de ESR1 (MPP: 1,3-Bis(4hydroxyphenyl)-4-methyl-5-[4-(2-piperidinylethoxy)phenol]-1H-pyrazole dihydrochloride) e
ESR2 (PHTPP: 4-[2-Phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]phenol) na
ausência ou presença de E2. Na presença de 0,1 e 10 nM de E2 houve um aumento na expressão
de Slc2a4/GLUT4 (20-50%) e na captação de glicose pelas células (~30%). Observou-se que
ambos os receptores estão co-localizados em núcleo, com predominância de ESR1 e, após
tratamento com 10 nM de E2, houve translocação deste receptor para a membrana plasmática. A
atividade de ligação de NF-κB foi reduzida (~25%) na presença de 0,1 nM de hormônio. O
tratamento com PPT aumentou a expressão de Slc2a4/GLUT4 (~30%) na ausência ou presença
de E2 e diminuiu a atividade de ligação de NF-κB (~50%), enquanto o MPP, na presença de E2,
diminuiu a expressão de Slc2a4/GLUT4 (~20-40%) e aumentou a atividade de ligação de NF-κB
(~30%). Além disso, o PHTPP aumentou a expressão de Slc2a4 (~40%) e diminuiu a atividade
de ligação de NF-κB (~70%) na ausência ou presença de E2. Todas as alterações do GLUT4
foram acompanhadas por variações paralelas na captação de glicose. Os resultados apresentados
demonstram que o ESR1 aumenta enquanto que o ESR2 diminui a expressão de Slc2a4/GLUT4,
efeitos estes pelo menos parcialmente mediados por NF-κB e resultam em alteração na captação
de glicose.
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ABSTRACT

CAMPELLO, R. S. 17β-estradiol increase Slc2a4/GLUT4 expression in adipocytes 3T3-L1
via ESR1. 2012. 75 p. Ph. D. (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Insulin resistance (IR) is the reduced ability of insulin sensitive tissues to respond to regular
levels of the hormone. In these tissues, the glucose transporter GLUT4 (Slc2a4 gene) is in charge
of the insulin stimulated glucose uptake, and altered expression of this transporter is related to IR.
It is known that estradiol (E2) regulates gene expression and its mechanism of action involves
binding to ESR1 and ESR2 receptors to modulate the expression of target genes, either directly
binding to DNA or interacting with transcriptional factors such as NF-κB (Nuclear Factor-κB),
which has been suggested as a negative regulator of Slc2a4 gene. It has been demonstrated that
altered E2 concentrations are related to IR and decreased Slc2a4/GLUT4 expression. However,
the role of each E2 receptor in this effect is not completely clarified. Considering all the above,
the Slc2a4/GLUT4 expression and glucose uptake were studied in E2 treated 3T3-L1 adipose
cells. The participation of each receptor in the regulation of these responses as well as the
involvement of NF-κB in these mechanisms was also investigated. For this purpose, 3T3-L1
adipocytes were treated for 1 day with different concentrations of 17β-estradiol. Then, subcellular
localization of ESR1 and ESR2 (immunofluorescence), Slc2a4/GLUT4 expression (real time
PCR and Western blotting, respectively) and the NF-κB binding to the Slc2a4 promoter sequence
(EMSA) were evaluated. Glucose uptake was also evaluated. The contribution of each receptor
was investigated by means of exposing the adipocytes to selective ESR1 agonist (PPT: 1,3,5tris(4-hydroxyphenyl)-4-propyl-1Hpyrazole) and selective ESR2 agonist (DPN: 2,3-bis(4Hydroxyphenyl)-propionitrile) as well as selective ESR1antagonist (MPP: 1,3-Bis(4hydroxyphenyl)-4-methyl-5-[4-(2-piperidinylethoxy)phenol]-1H-pyrazole dihydrochloride) and
selective ESR2 antagonist (PHTPP: 4-[2-Phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5a]pyrimidin-3-yl]phenol) in the absence or presence of E2. There was an increase in
Slc2a4/GLUT4 expression (20-50%) and glucose uptake (~30%) in the presence of 0.1 e 10 nM
E2. Both receptors co-localized inside the nucleus although ER1 predominated over ER2. After
10nM E2, ESR1 translocated to plasma membrane. NF-κB binding activity was reduced (~25%)
by 0.1 nM E2. PPT increased Slc2a4/GLUT4 expression (~30%) either in the absence or
presence of E2 and decreased NF-κB binding (~50%), while MPP decreased Slc2a4/GLUT4
expression (~20-40%) and increased NF-κB binding (~30%) in the presence of E2. PHTPP
increased Slc2a4 expression (~40%) and decreased NF-κB binding (~70%) in the absence or
presence of E2. All changes in GLUT4 expression were accompanied by parallel variations in
glucose uptake. Our results show ESR1 increases while ESR2 decreases Slc2a4/GLUT4
expression, and such effects which are at least in part mediated by NF-κB.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com estimativas e projeções internacionais, o número de pessoas acometidas pelo
diabetes mellitus (DM) será de aproximadamente 366 milhões até o ano 2030 (WILD et al.,
2004). Tendo em vista esta perspectiva, são necessárias estratégias para monitorar, prevenir e
controlar o DM, principalmente o diabetes tipo 2 (DM2). O DM2 é uma síndrome de etiologia
múltipla, com o envolvimento de fatores ambientais e genéticos, e acredita-se que a resistência à
insulina seja o principal fator fisiopatológico que altera a homeostasia glicêmica
(BJORNHOLM; ZIERATH, 2005).
A resistência à insulina (RI) manifesta-se como uma reduzida capacidade dos tecidos
sensíveis à insulina, no que diz respeito à captação de glicose, responderem a níveis normais do
hormônio (SAVAGE et al., 2007). Tais tecidos (muscular e adiposo) expressam duas isoformas
de proteínas transportadoras de glicose, o GLUT1, responsável pelo transporte deste substrato no
estado basal, e o GLUT4 (MACHADO, 1998; RYDER et al., 2001), responsável pela captação
de glicose estimulada pela insulina, bem como pela contração muscular (SILVA et al., 2005;
ZHAO; KEATING, 2007; ZORZANO et al., 2005; WATSON; PESSIN, 2001).
Em adipócitos não estimulados pela insulina, a maior proporção do GLUT4 encontra-se no
compartimento intracelular, todavia, após a ligação do hormônio ao seu receptor, com
consequentes fosforilações intracelulares (CARVALHEIRA et al., 2002; SALTIEL; KANH,
2001), ocorre a translocação de vesículas contendo o GLUT4 em direção à membrana
plasmática, aumentando agudamente a captação de glicose. Com a redução nos níveis circulantes
de insulina, o transportador é rapidamente internalizado, retornando ao pool intracelular
(ISHIKI; KLIP, 2006; MACHADO; SCHAAN; SERAPHIM, 2006). Sabe-se que redução na
expressão gênica, e consequente redução na densidade do GLUT4 translocável para a membrana
plasmática, reduz a captação de glicose, o que se relaciona com diminuição na sensibilidade à
insulina (THORENS et al., 1990).
Conforme mencionado, inúmeros fatores podem levar ao desenvolvimento de RI, sendo
proposto que o estradiol (E2), um importante hormônio envolvido na fisiologia e reprodução
feminina,

também esteja envolvido

na modulação da sensibilidade à insulina e,

consequentemente, no controle da homeostasia glicêmica (NILSSON et al., 2001). Estudos
demonstrando que variações na concentração de E2 (fase do ciclo, gestação, síndrome dos
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ovários policísticos, menopausa) podem se acompanhar por resistência à insulina reforçam as
evidências do envolvimento do E2 no controle da homeostasia glicêmica (CASE; REID, 2001;
DUNAIF et al., 1989; KAAJA; GREER, 2005; SOLOMON et al., 2001; SPENCER et al., 1997).
Esta relação entre E2 e sensibilidade à insulina também foi demonstrada em camundongos
knockout para a enzima aromatase (ArKO), que não produzem E2, e que apresentam aumento de
adiposidade, intolerância à sobrecarga glicídica e resistência à insulina, podendo evoluir para
DM (FISHER et al., 1998; JONES et al., 2000; TAKEDA et al., 2003).
Observa-se acima que tanto condições de hiperestrogenismo, como de ausência de estrógeno
induzem RI podendo evoluir para DM (diabetes gestacional e diabetes do ArKO), evidenciando
a complexidade da participação do estrógeno na regulação da sensibilidade à insulina.
Buscando entender a interação entre E2 e resistência à insulina, pesquisadores avaliaram a
expressão da proteína GLUT4 em condições de alteração de níveis de estrógeno. Em tecido
adiposo, observou-se redução no conteúdo de GLUT4 em gestantes, sendo que tal redução foi
mais pronunciada nas gestantes com diabetes mellitus gestacional (OKUNO et al., 1995). Além
disso, outro estudo relatou que não apenas a expressão, mas também a distribuição subcelular do
GLUT4 foi alterada em pacientes com diabetes mellitus gestacional (GARVEY et al., 1993).
Pesquisa realizada em nosso laboratório demonstrou que em ratas castradas o GLUT4 aumenta
em músculo esquelético, e que o tratamento destas ratas com E2, induzindo níveis circulantes
semelhantes aos observados durante a gestação, diminui a expressão do gene Slc2a4, o que pode
ser um fator importante para a resistência à insulina induzida pela gestação (BARROS et al.,
2008).
Tais resultados confirmam a relação entre E2 e sensibilidade à insulina, evidenciada por
alterações na proteína GLUT4 nos tecidos sensíveis à insulina. Entretanto, o exato mecanismo
pelo qual o E2 exerce tal regulação ainda não está claro.
Sabe-se que o mecanismo clássico de ação do estradiol envolve a ligação aos seus receptores
(ERs), os quais podem ser responsáveis por diferentes efeitos biológicos ou, ainda, por efeitos
opostos sobre um mesmo fenômeno (HELGUERO et al., 2005). Atualmente são conhecidas
duas isoformas de receptor (ESR1 e ESR2), primeiramente conhecidos como ERα e ERβ,
respectivamente. Essas proteínas são codificadas pelos genes ESR1 e ESR2, os quais estão
incluídos na subfamília de receptores nucleares (NRS) 3 grupo A, sendo então também referidos
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como genes NRS3A1 e NRS3A2, de acordo com HGNC (HUGO Gene Nomenclature
Committee).
Na década de 60, Jensen e colaboradores reportaram a presença de uma proteína de ligação ao
estradiol, sugerindo então que os efeitos do E2 eram mediados por este receptor que,
posteriormente, foi clonado e denominado ER (GREEN et al., 1986; GREENE et al., 1986).
Entretanto, após três décadas, um segundo receptor de estrógeno foi clonado a partir de próstata
de rato, sendo este novo receptor denominado ERβ e consequentemente o receptor inicialmente
clonado, ERα (KUIPER et al., 1996).
Os ERs pertencem a uma família de receptores hormonais que, após a ligação ao hormônio
sofrem uma alteração conformacional, dissociação das proteínas de choque térmico, resultando
em homo ou heterodimerização e subsequente ativação (DeMAYO et al., 2002). Os receptores
ativados passam então a agir como fatores transcricionais, ligando-se diretamente a regiões
específicas do DNA, denominadas elementos de resposta ao estrógeno (ERE), presentes em
regiões promotoras de genes-alvo. Após a ligação aos EREs, os receptores atuam modulando a
transcrição de vários genes-alvo (COWLEY et al., 1997; KOEHLER et al., 2005).
Este mecanismo de ação, conhecido por sinalização genômica, ou ação genômica, é
considerado o mecanismo clássico de ação dos ERs. Além disso, tais receptores podem modular
a expressão gênica através de outro mecanismo, no qual eles interagem com fatores de
transcrição, por um processo referido como transativação de fator de transcrição. Assim, os
receptores são capazes de alterar a expressão de genes que não possuem ERE (GIELEN et al.,
2007; KALAITZIDIS; GILMORE, 2005), o que também é uma ação genômica.
Por outro lado, a regulação da transcrição de genes não explica os efeitos induzidos pelo
estradiol após segundos ou minutos de exposição ao hormônio (abertura de canais de Ca+2,
ativação de proteínas citoplasmáticas). Estes efeitos rápidos, que ocorrem fora do núcleo, têm
início na membrana plasmática, ou próximo dela, ocorrem após a interação do E2 com seus
receptores clássicos (ESR1 e ESR2) ou com o GPER (G-protein coupled estrogen receptor), e
são propostos como efeitos não genômicos ou de sinalização intracelular (SONG et al., 2005;
SONG; SANTEN, 2006). Vale ressaltar que o GPER, um receptor acoplado à proteína G, cuja
nomenclatura anterior era GPR-30, foi detectado em vários tecidos (placenta, mama, fígado,
ovário, próstata), mas foi classificado como receptor órfão, pois não se conhecia o seu ligante.
(CARMECI et al., 1997; O’DOWD et al., 1998). Entretanto, pesquisadores demonstraram a
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ativação desse receptor pelo E2 e, além disso, que tal ativação independe da presença de ESR1
ou ESR2 (FILARDO et al., 2000).
Os receptores de estradiol são constituídos por domínios funcionais distintos: o domínio
amino-terminal A/B, onde se encontra a função de ativação da transcrição AF-1; o domínio de
ligação ao DNA (DBD); o domínio D (região de dobradiça), que contém o sinal para a
localização nuclear; e o domínio de ligação ao ligante (LBD) ou carboxi-terminal, que contém a
função de ativação da transcrição AF-2 (HALL; COUSE; KORACH, 2001; HELDRING et al.,
2007; NILSSON; GUSTAFSSON, 2011). Vale ressaltar que os receptores são altamente
homólogos em seu DBD (97% de identidade entre os aminoácidos), entretanto essa homologia
cai para 56% no seu domínio de ligação ao ligante (LBD), conferindo certa diferença entre os
dois receptores no que diz respeito a sua seletividade a determinados ligantes (KRAICHELY et
al., 2000; MALAMAS et al., 2004; STAUFFER et al., 2000).
Em humanos, ESR1 e ESR2 exibem características distintas quanto a sua distribuição, sendo a
isoforma 1 expressa predominantemente em útero, fígado e osso, enquanto que o ESR2 tem sua
expressão mais pronunciada na próstata, glândula salivar, testículo, endotélio vascular e trato
urinário. Alguns tecidos, tais como glândula mamária, tecido esquelético, ovário e sistema
cardiovascular, expressam ambos ERs, com predominância de uma ou outra isoforma
(BARROS; MACHADO; GUSTAFSSON, 2006a; KOEHLER et al., 2005).
Com relação aos tecidos sensíveis à insulina, já foi demonstrada a expressão das duas
isoformas do receptor em adipócitos, tanto em humanos quanto em roedores, sendo evidente a
predominância de ESR1 (DIEUDONNÉ et al., 2004; RODRIGUEZ-CUENCA et al., 2005).
Além disso, a co-localização das duas isoformas em núcleo também foi demonstrada (BARROS
et al., 2009). Em músculo gastrocnêmio de ratos, Barros et al. (2006b) relataram não só a
presença de ESR1 e ESR2, como também a co-localização desses receptores no núcleo, o que foi
posteriormente observado também em célula muscular L6 (BARROS et al., 2008).
Além dos diferentes padrões de distribuição dos ERs, sabe-se que estes receptores também
exercem diferentes funções biológicas e, quando co-expressos no mesmo tecido, pode ocorrer
uma inter-relação entre as isoformas. Através de estudos in vitro e in vivo, pesquisadores
verificaram que, em algumas ocasiões, as duas isoformas do receptor podem desencadear
respostas opostas na presença de E2 (LINDBERG et al., 2003; PETTERSSON et al., 2000).
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O melhor entendimento das diferentes funções de cada um dos ERs ocorreu a partir do
desenvolvimento de camundongos knockouts, nos quais uma das isoformas do receptor não é
expressa (Esr1-/- e Esr2-/-) (KREGE et al., 1998; LUBAHN et al., 1993). Com relação ao
controle glicêmico, estudos constataram que os animais que não expressavam a isoforma 1
(Esr1-/-) desenvolveram obesidade, intolerância à glicose e resistência à insulina (BARROS et al.,
2009; COOKE et al., 2001). Por outro lado, fêmeas Esr1-/- ovariectomizadas (praticamente sem a
ação de E2 sobre ESR2), apresentaram redução de peso e melhora na sensibilidade à insulina,
indicando que as alterações observadas nos animais Esr1-/- decorriam de um efeito do E2 sobre a
isoforma 2 do receptor (NAAZ et al., 2002).
No que diz respeito à modulação da expressão do GLUT4 pelas diferentes isoformas de ER
nosso grupo fez importantes contribuições. Em músculo esquelético, demonstrou-se que animais
Esr1-/- praticamente não expressam GLUT4, sugerindo um efeito repressor de ESR2 sobre a
expressão do transportador (BARROS et al., 2006b). Adicionalmente, em animais ArKO (com
ambos os receptores, mas sem estrógeno), observou-se um aumento da expressão do GLUT4,
indicando que o estrógeno, quando presente, desempenha um efeito basal de repressão sobre a
expressão do gene do GLUT4 (BARROS et al., 2006b). Compatível com essas interpretações
foram os resultados observados em miotubos L6 em cultura, nos quais se verificou diminuição
da expressão do mRNA Slc2a4 e da proteína GLUT4 na presença de estradiol (BARROS et al.,
2008). Resultados interessantes também foram observados em tecido adiposo, no qual animais
Esr2-/-, quando tratados com tamoxifeno (antagonista competitivo do E2), apresentaram redução
da proteína GLUT4, fato este que revela a importância de ESR1 como indutor da expressão do
Slc2a4 também neste tecido (BARROS et al., 2009).
Uma questão importante que precisa ser esclarecida concerne ao mecanismo de ação desses
ERs sobre a modulação do gene Slc2a4. Conforme mencionado anteriormente, além do modelo
clássico de alteração da expressão gênica por E2, no qual os receptores se ligam diretamente a
EREs, sabe-se que o estradiol pode também regular a expressão de genes que não apresentam
EREs (MATTHEWS et al., 2006), através da interação dos ERs com outros fatores
transcricionais, aumentando ou diminuindo a transcrição gênica (NILSSON et al., 2001). Dentre
estes fatores destaca-se o Fator Nuclear-κB (NF-κB) (BISWAS et al., 2005; GALIEN; GARCIA,
1997).
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O NF-κB é uma família, composta por 5 membros: Rel A (p65), NF-κB1 (p50/p105), NF-κB2
(p52/p100), c-Rel e RelB. Na sua forma inativa, localiza-se no citoplasma como um
heterodímero, associado a um fator inibidor, o IκB que, quando fosforilado pelo complexo IκB
cinase (IκK), torna-se susceptível à ação da ubiquitina, sendo então degradado e desligado do
complexo com NF-κB. Em geral, a forma ativa do NF-κB é um heterodímero composto pela
subunidade p65 associada à p50 ou p52 que, após a dissociação de seu fator inibidor (IκB)
transloca para o núcleo atuando então no controle da expressão de genes (WANG T et al., 2002;
WELLEN et al., 2005).
A região promotora do gene Slc2a4 possui sítios para a ligação ao NF-κB, e alguns estudos já
propuseram que este fator transcricional seja um importante inibidor da expressão deste gene
(FURUYA et al., 2010; RUAN et al., 2002; SILVA et al., 2005). Sabendo-se que os ERs podem
interagir com o NF-κB, impedindo a sua ligação à região promotora de genes alvos
(GUZELOGLU-KAYISLI et al., 2008), no caso do Slc2a4 isto levaria a uma diminuição do
efeito inibitório do NF-κB, resultando em aumento da expressão gênica do transportador. Esta
hipótese já foi discutida por nosso grupo (BARROS; MACHADO; GUSTAFSSON, 2006a), no
entanto ainda carece de experimentos comprobatórios.
Além disso, não se pode descartar a possibilidade de o estrógeno agir de forma clássica, por
meio da ligação dos ERs diretamente no DNA de seus genes-alvo. Uma análise da região
promotora do GLUT4 nos evidencia a presença de um sítio com alta homologia com os domínios
de ligação já descritos para o ER. No entanto, a possibilidade do ER ligar-se no promotor do
GLUT4 nunca foi investigada.
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6 CONCLUSÃO
Os resultados apresentados demonstram que o 17β-estradiol regula a expressão de
Slc2a4/GLUT4 em adipócitos 3T3-L1, sendo que o ESR1 atua como estimulador e o ESR2,
repressor de tal expressão. Além disso, estes efeitos são parcialmente mediados por NF-κB e
resultam em alteração na captação de glicose.
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