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Abstract
Type 2 diabetes mellitus is defined as a state of hyperglycemia caused by pancreatic beta cells dysfunction, insulin 

resistance and pancreatic alpha cells dysfunction. Altered intestinal microbiota can lead to increased endotoxaemia, 
and activation of the inflammatory response that cause insulin resistance. The failure of pancreatic beta cells in T2DM 
occurs by loss of function caused by elevated oxidative stress by which these cells undergo. The cause for this stress 
is increased insulin demand caused by this hormone malfunction (greater burden on beta cells). Excess cellular work, 
associated with low cellular antioxidant support, cause excessive production of intracellular free radicals that will 
damage various structures culminating in the loss of function and beta cell death.

Keywords: endotoxaemia, mitochondrial dysfunction and type 2 diabetes mellitus

Resumo
O diabetes mellitus tipo 2  (DM2 ) é definido como estado hiperglicêmico causado por disfunção das células beta-

pancreáticas, resistência insulínica e disfunção das células alfa-pancreáticas. Alteração da microbiota intestinal pode 
levar ao aumento da endotoxemia e à ativação da resposta inflamatória que causará a resistência insulínica. Já a falência 
das células beta-pancreáticas no DM2 se dá pela perda de função causada pelo elevado estresse oxidativo pelo qual estas 
células passam. A causa para esse estresse é a demanda aumentada de insulina causada pelo mau funcionamento deste 
hormônio (maior sobrecarga às células beta). O excesso de trabalho celular, associado a um baixo suporte antioxidante 
celular, causará uma produção excessiva de radicais livres intracelulares que lesionarão várias estruturas, culminando 
com a perda de função e morte celular

Palavras-chave: endotoxemia, diabetes tipo 2, disfunção mitocondrial.

Endotoxaemia, mitochondrial dysfunction and type 2 
diabetes mellitus
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insulina/glucagon, e este desequilíbrio, como dito 
inicialmente, faz parte da causa fisiopatológica do 
diabetes tipo 2.

Os principais mecanismos estimulatórios 
para a produção e liberação das incretinas são 
caracterizados pela presença de carboidratos 
(complexos, pois os simples são rapidamente 
absorvidos no duodeno) ou de lipídeos no lúmen 
intestinal, sendo a principal fonte de lipídeos para 
este estímulo a fermentação das fibras prebióticas 
pelas bactérias gram-positivas gerando ácidos 
graxos de cadeia curta (lipídeos).5,6

A compreensão de que as bactérias intestinais 
teriam papel crucial na modulação do metabolismo 
hospedeiro é recente e motivou a investigação 
dos possíveis mecanismos pelos quais esses 
microrganismos exerceriam tais funções. As 
principais funções atribuídas ao bioma intestinal 
são: regulação do metabolismo energético 
(complementando a ingestão calórica diária ao 
disponibilizar energia na forma de ácidos graxos 
de cadeia curta, estimular o metabolismo do 
hospedeiro e suas rotas de estoque energético) e 
regulação da atividade imunológica (auxiliando 
no desenvolvimento do sistema imune 
inato, protegendo contra infecção por outros 
microrganismos e ajudando na sinalização de 
processos infecciosos ou no desequilíbrio no 
funcionamento do hospedeiro).8

Investigando a relação entre o perfil da 
microbiota intestinal e a homeostase do hospedeiro, 
pesquisadores vêm confirmando a tese de que o 
desequilíbrio da biota intestinal é um dos primeiros 
e mais importantes fatores que irão causar as 
primeiras disfunções metabólicas e hormonais no 
hospedeiro: ativação e manutenção da resposta 
inflamatória crônica, disfunção mitocondrial, 
resistência à insulina e à leptina.9-11

A presença de bactérias patogênicas (gram-
negativas) está associada à maior produção 
de lipopolissacarídeos (LPS), e sua absorção 
para a circulação sistêmica do hospedeiro pode 
ocorrer de duas maneiras: através dos espaços 
intercelulares gerados na presença de uma 
alteração de permeabilidade intestinal (destruição 
das tight junctions) ou pela incorporação desses 
LPS aos quilomícrons durante a digestão das 
gorduras dietéticas.8 Este último mecanismo é o 
mais associado nos estudos em que a oferta de 
dietas hiperlipídicas está associada ao aumento 
na endotoxemia (circulação de LPS na corrente 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é definido 
como estado hiperglicêmico causado por três 
principais alterações fisiológicas: redução parcial 
na produção de insulina (disfunção das células 
beta-pancreáticas), redução da ação insulínica nos 
tecidos-alvos (resistência insulínica) e aumento 
na produção de glucagon (disfunção das células 
alfa-pancreáticas).1-4

As principais causas para o surgimento dessas 
alterações são o desenvolvimento de um estado 
inflamatório crônico/baixo grau e o desequilíbrio 
na sinalização hormonal enteroendócrina.

Do ponto de vista da modulação hormonal, o 
intestino delgado apresenta importante papel ao 
produzir uma série de hormônios envolvidos na 
resposta pós-prandial. A ação das incretinas (GIP 
e GLP-1) é fundamental para a adequada resposta 
do pâncreas endócrino após a ingestão alimentar. 

O papel do GIP (glucose-dependent 
insulinotropic peptide, produzido pelas células K 
presentes no jejuno) é estimular as células beta-
pancreáticas a liberar a insulina previamente 
estocada, enquanto o GLP-1 (glucagon-like 
peptide-1, produzido pelas células L presentes no 
íleo) reduz a liberação de glucagon pelas células 
alfa-pancreáticas, equilibrando, assim, a resposta 
hormonal esperada para o estado pós-prandial: um 
aumento na circulação de insulina e uma redução 
na circulação de glucagon.5,6

Estudos demonstram que indivíduos diabéticos 
tipo 2 (DM2) apresentam alteração na resposta 
insulina/glucagon após a ingestão de uma refeição 
contendo carboidrato. Comparando os níveis 
séricos de glucagon e GLP-1 duas horas após a 
sobrecarga de carboidrato, foi possível observar 
que os indivíduos diabéticos e pré-diabéticos 
apresentavam maiores níveis séricos de glucagon 
e níveis reduzidos de GLP-1, demonstrando que a 
falta de estimulação intestinal e a liberação dessas 
incretinas estavam associadas à má regulação 
hormonal no período pós-prandial.7 

O efeito metabólico dessa alteração é um estado 
hiperglicêmico causado por maior produção e 
liberação hepática de glicose (excesso de glucagon) 
e redução na captação da glicose sérica para os 
tecidos periféricos (resistência à insulina).

Assim, podemos observar a primeira relação 
entre o trato gastrointestinal e a síndrome metabólica 
(diabetes tipo 2): mudança no funcionamento 
intestinal pode alterar o padrão de funcionamento 
de diversos hormônios, entre eles a modulação 
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sanguínea).12

Os LPS são fortes ligantes dos toll-like 
receptor-4 (TLR-4), receptores envolvidos na 
ativação das principais vias inflamatórias celulares: 
IKappaB kinase/fator nuclear kappa B (IKκ/
NFκB) e quinase c-Jun n-terminal (JNK).13 Estas 
vias estão relacionadas à amplificação da resposta 
inflamatória (via do IKκ/NFκB) e à fosforilação 
do receptor de insulina em resíduos serina (via 
do JNK), criando, desta maneira, um estado 
inflamatório crônico e o quadro de resistência 
insulínica nos tecidos periféricos, especialmente 
na musculatura esquelética.14,15

Portanto, o desequilíbrio da microbiota 
intestinal (disbiose intestinal) estará diretamente 
relacionado à presença de processos inflamatórios 
no hospedeiro, levando ao desenvolvimento da 
resistência insulínica.9

Diante do quadro persistente de inflamação 
e resistência insulínica, como mecanismo 
compensatório, o organismo aumenta os níveis 
de insulina circulantes, criando um estado de 
hiperinsulinemia (jejum e pós-prandial). Este 
estado hiperinsulinêmico é o responsável pelas 
alterações macrovasculares conhecidas antes do 
diagnóstico do DM2: dislipidemia, sobrepeso/
obesidade, acantose nigricans, SOP, acne vulgaris.16

Como dito acima, uma das primeiras alterações 
associadas à hiperinsulinemia é a dislipidemia 
(aumento no conteúdo de gorduras circulantes 
no sangue e sistema linfático). A presença de 
mais gorduras na circulação sanguínea terá duas 
causas principais: aumento na produção hepática 
estimulado pela insulina em excesso (síntese) e 
maior liberação da gordura estocada estimulada 
pelos hormônios contrarreguladores (adrenalina, 
cortisol e glucagon, elevados durante processos 
inflamatórios). Estes hormônios estimularão a 
quebra e liberação da gordura estocada, aumentando 
o conteúdo circulante no sangue.

Assim, o paciente diabético ou com síndrome 
metabólica (propenso a desenvolver, no futuro, 
diabetes tipo 2) passa a lidar com: aumento na 
circulação de glicose (excesso de carboidrato 
vindo do intestino por má alimentação e produção 
excessiva de glicose hepática estimulada pelo 
excesso de glucagon); e aumento na circulação de 
ácidos graxos (maior síntese hepática estimulada 
pela insulina e maior liberação da gordura estocada 
estimulada pela adrenalina e cortisol). Este 
desequilíbrio metabólico causará consequências 

em todos os tecidos, órgãos e em todos os níveis.
O excesso de lipídeos séricos somado às 

alterações hormonais (hormônio regulador – 
insulina – e hormônios contrarreguladores) pode 
causar: elevado turnover hepático, causando 
esteatose hepática não alcoólica; desenvolvimento 
de placas ateroscleróticas; e, principalmente, 
acúmulo ectópico de gordura.11,17

O acúmulo de gordura intracelular em tecidos 
não programados para tal tem sido relatado 
como uma das principais alterações metabólicas 
relacionadas à resistência insulínica na musculatura 
esquelética e à redução na produção de insulina 
pelas células beta-pancreáticas.17

A captação excessiva de ácidos graxos livres 
(AGLs) por estes tecidos/órgãos aumenta a 
produção de metabólitos lipídicos intermediários 
(ceramidas e diacilglicerol – DAG) capazes de 
ativar intracelularmente as vias inflamatórias, 
retroalimentando o estado inflamatório inicial e 
aumentando ainda mais a resistência à insulina 
nesses tecidos.15,18

A ativação das rotas inflamatórias, como 
já dito, causará um desligamento do receptor 
de insulina ao fosforilá-lo em resíduo serina 
e aumentará a liberação do cálcio estocado 
no retículo endoplasmático liso (REL). Este 
quadro é conhecido como estresse do retículo 
endoplasmático.19

O aumento do cálcio citoplasmático estimulará 
a atividade mitocondrial e a produção de espécies 
reativas de oxigênio (ROS), reforçando a resposta 
inflamatória, reiniciando e cronificando o ciclo 
vicioso.20

As principais causas para a disfunção 
mitocondrial são a produção excessiva de ROS que 
poderão causar lesão às membranas mitocondriais, 
ao DNA mitocondrial ou a outras estruturas; 
ou deficiências nutricionais que alterem etapas 
mitocondriais importantes como ciclo de Krebs, 
fosforilação oxidativa e cadeia transportadora de 
elétrons. O mau funcionamento do maquinário 
mitocondrial (causado por deficiências nutricionais) 
levará ao desemparelhamento do O2, gerando uma 
produção elevada de ROS.

Pelo que foi dito, é possível concluir que 
a presença de LPS circulante no hospedeiro 
pode, através do TLR-4, diretamente ativar as 
vias inflamatórias nas células beta-pancreáticas, 
causando um elevado estresse oxidativo que 
culminará com perda de função mitocondrial 
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e celular, reduzindo, assim, a capacidade de 
produção insulínica do indivíduo.

Ensaios clínicos têm demonstrado que a 
oferta de dietas hiperlipídicas pode aumentar 
a endotoxemia (circulação sérica de LPS), 
aumentando marcadores inflamatórios como fator 
de necrose tumoral-α  (TNF-α) e interleucina (IL-
1β).13,21 Por outro lado, a administração de cepas 
de probióticos ou fibras dietéticas tem reduzido a 
endotoxemia e promovido melhora da síndrome 
metabólica, despontando como uma intervenção 
importante na prevenção ou tratamento das 
doenças crônicas inflamatórias.22-24
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