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ABSTRACT

DEUS, K. J.; CONCEIÇÃO, R. S. Diabetes mellitus type 2 – the genetic-

nutrients approach. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr. = J. Brazilian Soc. 

Food Nutr., São Paulo, SP, v. 37, n. 2, p. 199-214, ago. 2012.

Advances in genetic research have provided an insight on the interac-

tions between nutrients or bioactive compounds in food and genes, giv-

ing rise to a series of new possibilities in the practice of nutrition science. 

It has long been recognized that the so-called non-communicable chron-

ic diseases have an intrinsic relationship with the eating habits of the in-

dividual. Changes in eating patterns caused by nutritional transition fa-

vor the spread of these diseases. Diabetes mellitus type 2 is characterized 

by its increasing incidence worldwide and also for its high morbidity 

and mortality. This type of diabetes can be understood as a result of the 

combination of genetic and environmental factors, and food plays an 

important role among them. Nowadays, genes related to some forms of 

monogenic diabetes are known. However, the most common types show 

a polygenic feature, and few genes associated in a reproducible man-

ner in population studies are known. The importance of environmental 

factors in modulating the clinical expression of the disease is clear in 

polygenic forms of type 2 diabetes. The aim of this study was to describe 

the indications in scientific literature for the interaction of food and its 

components with candidate genes involved in the pathophysiology of type 

2 diabetes mellitus.
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RESUMEN

Los avances en la investigación genética propor-

cionaron un mejor conocimiento de las interac-

ciones entre los nutrientes y compuestos bioactivos 

de los alimentos y los genes, dando lugar a una 

serie de nuevas posibilidades en la práctica de 

la Ciencia de la Nutrición. Desde hace tiempo se 

sabe que las llamadas enfermedades crónicas no 

transmisibles tienen una relación intrínseca con 

los hábitos alimentarios de las personas. Los cam-

bios en los hábitos alimentarios provocados por la 

transición nutricional favorecen la propagación 

de esas enfermedades. La diabetes mellitus tipo 2 

se caracteriza por su elevada incidencia en todo 

el mundo y también por su alta morbilidad y mor-

talidad. Este tipo de diabetes puede ser entendido 

como el resultado de la combinación de factores 

genéticos y ambientales, entre los cuales podem-

os destacar la alimentación. En la actualidad se 

conocen algunos genes que están vinculados a las 

formas monogénicas de diabetes. Las formas más 

comunes de la enfermedad, sin embargo, tienen 

un carácter poligénico y se conocen pocos genes 

que estén asociados de manera reproducible en es-

tudios poblacionales. En las formas poligénicas de 

diabetes tipo 2 es clara la importancia de los fac-

tores ambientales en la modulación de la expre-

sión clínica de la enfermedad. El objetivo de este 

estudio fue describir lo que la literatura científica 

viene indicando con relación a la interacción en-

tre los alimentos y sus componentes con los genes 

candidatos involucrados en la fisiopatología de la 

diabetes mellitus tipo 2.

Palabras clave: Diabetes mellitus. Interacción 
genes-nutrientes. Alimentos funcionales.

RESUMO

Avanços nas pesquisas genéticas permitiram 

um maior conhecimento sobre interações entre 

nutrientes ou compostos bioativos presentes nos 

alimentos e genes, surgindo assim uma série de 

novas possibilidades na prática da ciência da 

nutrição. Há muito já se reconhece que as chamadas 

doenças crônicas não transmissíves possuem 

uma intrínseca relação com o hábito alimentar 

do indivíduo. Mudanças no padrão alimentar 

acarretadas pela transição nutricional favorecem 

a disseminação dessas doenças. O diabetes mellitus 

tipo 2 caracteriza-se por sua incidência crescente 

em todo o mundo e também por sua elevada 

morbimortalidade. Esse tipo de diabetes pode ser 

compreendido como resultado da associação de 

fatores genéticos e ambientais, entre os quais a 

alimentação merece destaque. Atualmente, são 

conhecidos alguns genes relacionados às formas 

monogênicas de diabetes. As formas mais comuns 

da doença, no entanto, apresentam caráter 

poligênico e, nesse caso, são conhecidos poucos 

genes associados de maneira reprodutível em 

estudos populacionais. Nas formas poligênicas do 

diabetes tipo 2, fica clara a importância dos fatores 

ambientais na modulação da expressão clínica 

da doença. O objetivo deste trabalho foi descrever 

o que a literatura científica vem determinando 

para a questão da interação de alimentos e seus 

componentes com os genes candidatos envolvidos 

na fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 2.

Palavras-chave: Diabetes mellitus. Interação 
nutriente-gene. Alimentos funcionais.
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INTRODUÇÃO

O estudo da forma como os nutrientes interagem com os genes e como os genes influenciam no 
metabolismo representa um campo promissor dentro da ciência da nutrição. Esse conceito de interação 
gene-nutriente descreve o efeito da modulação de componentes da dieta em um fenótipo específico, 
associado a um polimorfismo genético (ORDOVAS, 2008). Tais análises abrem a possibilidade para 
uma nutrição mais personalizada e sua possível aplicação em termos de prevenção e tratamento de 
doenças (BOUCHARD; ORDOVAS, 2012).

A transição nutricional vivida nas últimas décadas no Brasil está associada com a incidência das 
chamadas doenças crônicas não transmissíveis (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; COUTINHO; 
GENTIL; TORAL, 2008). Entre estas, destaca-se o diabetes mellitus por sua crescente incidência e 
também por sua elevada taxa de morbimortalidade (BRASIL, 2006).

Sendo o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) um problema mundial de saúde pública, este trabalho 
pretende descrever, com base na literatura científica, as interações entre os nutrientes e/ou compostos 
bioativos dos alimentos e os genes envolvidos, abordando esse novo conceito dietoterápico.

NUTRIGENÔMICA E NUTRIGENÉTICA: NOVAS FERRAMENTAS PARA A 
CIÊNCIA DA NUTRIÇÃO

O mapeamento completo dos genes humanos realizado pelo projeto genoma foi um ponto 
fundamental no fornecimento de informações acerca dos aspectos genéticos do indivíduo e, atualmente, 
os estudos genômicos têm buscado esclarecer as funções de cada um destes genes, além de buscar 
caracterizar suas interações com fatores ambientais, como a alimentação.

Neste contexto, surge a nutrigenômica, estudando como os nutrientes e compostos bioativos 
dos alimentos atuam na modulação da expressão gênica. A nutrigenômica aponta para o fato de que 
a progressão de um fenótipo saudável para um fenótipo de doença crônica ocorre por mudanças na 
expressão gênica e por alterações nas atividades de proteínas e enzimas, que podem ser causadas pela 
interferência de compostos presentes na dieta que, direta ou indiretamente, regulam a expressão dos 
genes (KAPUT; RODRIGUEZ, 2004; BOUCHARD; ORDOVAS, 2012).

Nesse mesmo sentido, surge ainda a nutrigenética, abordando os genes responsáveis pela forma 
específica com que cada indivíduo responde à mesma dieta, avaliando assim o efeito da variação 
genética na interação entre a alimentação e a doença (COLLINS et al., 2003; FIALHO; MORENO; 
ONG, 2008).

Portanto, ambas as abordagens representam uma área promissora para os profissionais de nutrição, 
uma vez que um conhecimento mais detalhado da interação entre a alimentação e o genótipo do 
indivíduo, que atua no processo de saúde e doença, pode possibilitar uma intervenção nutricional 
mais eficaz.

DIABETES MELLITUS TIPO 2

O diabetes mellitus pode ser definido como uma síndrome de etiologia múltipla, caracterizada por 
hiperglicemia crônica com distúrbios associados no metabolismo de lipídeos e proteínas (ESPÍRITO-
SANTO et al., 2012). A elevação das concentrações da glicose sanguínea pode estar relacionada 
à deficiência absoluta ou relativa da secreção de insulina ou de sua ação, ou mesmo de ambas as 
anormalidades em conjunto (MALANDRINO; SMITH, 2011).
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Entre os tipos de diabetes, destaca-se o DM2, que representa cerca de 90% dos casos (BRASIL, 
2006). Vários fatores contribuem para o estabelecimento do DM2, como idade, gênero, peso corporal 
e fatores ambientais, como alimentação e atividade física.

Evidências obtidas, incialmente, a partir de estudos de história familiar e com indivíduos gêmeos, 
apontam ainda que fatores genéticos também apresentam um importante papel na determinação 
da susceptibilidade individual ao desenvolvimento do DM2 (MALECKI; KLUPA, 2005; DORIA; 
PATTI; KAHN, 2008).

O DM2 é caracterizado por deficiência na secreção de insulina e pelo decréscimo da sensibilidade 
periférica a esse hormônio, o que resulta em efeitos biológicos menos eficientes. Esse quadro pode 
ser acompanhado de uma perda na capacidade secretiva das células beta pancreáticas, embora mais 
gradual e menos extensiva do que a observada no diabetes tipo 1 (DINNEEN; GERICH; RIZZA, 
1992; STUMVOLL; GOLDSTEIN; VAN HAEFTEN, 2005; MALANDRINO; SMITH, 2011).

A terapia nutricional desempenha, por sua vez, papel importante na prevenção do DM2 e no 
gerenciamento desta doença crônica, objetivando principalmente a manutenção da glicemia por meio 
de uma dieta adequada em termos de composição de macronutrientes e índice glicêmico (MOLENA-
FERNANDES et al., 2005; McGEOCH et al., 2011).

BASES GENÉTICAS DO DM2

Na última década, acentuou-se a busca pelo entendimento da base genética de doenças crônicas, 
como o diabetes. Estima-se que de 30% a 70% do risco de desenvolvimento do DM2 seja de origem 
genética, embora o número total de genes envolvidos e a extensão da contribuição de cada um desses 
genes na etiologia da doença ainda não estejam totalmente esclarecidos (DORIA; PATTI; KAHN, 
2008; BONNEFOND; FROGUEL; VAXILLAIRE, 2010). São reconhecidos pelo menos 27 subtipos 
de diabetes secundários a mutações em um único gene (MALANDRINO; SMITH, 2011) e cerca de 
cinquenta genes estariam envolvidos na patogênese do DM2, modulando o metabolismo bioquímico 
e regulatório, e as vias de sinalização que regulam a transcrição do DNA (KAPUT; DAWSON, 2007). 
Assim, esses genes teriam a capacidade de desenvolver fenótipos associados a esta doença.

A princípio, as técnicas de investigação basearam-se em estudos genômicos de associação (genome-
wide association studies – GWAS), uma abordagem que envolve a análise de marcadores por meio de 
conjuntos completos de polimorfismos humanos em estudos populacionais e casos familiares. Esses 
estudos são eficientes na detecção de locus que influenciam fortemente uma doença, mas acabam 
sendo limitados na investigação de variantes genéticas com um impacto menor em doenças complexas 
(BILLINGS; FLOREZ, 2010).

Boa parte dos genes envolvidos no DM2 foi descrita nas formas monogênicas da doença, como 
a forma conhecida por MODY (Maturity Onset Diabetes of  the Young), o diabetes pós-natal, o diabetes 
mitocondrial e as formas monogênicas de resistência à insulina (DORIA; PATTI; KAHN, 2008). 
Nessas formas monogênicas, observa-se um efeito quase que exclusivamente genético, com pouca 
influência dos fatores ambientais, nas quais uma mutação em um só gene transmitido de forma 
autossômica dominante é suficiente para promover a hiperglicemia (FROGUEL; VELHO, 1999; 
REIS; VELHO, 2002). Juntas, no entanto, essas formas monogênicas do DM2 representam apenas 
cerca de 2% a 5% dos casos da doença (DORIA; PATTI; KAHN, 2008).
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Após a conclusão do projeto genoma humano, uma nova abordagem foi obtida com as técnicas 
de GWAS e cientistas passaram a descobrir genes variantes com pequenos efeitos individuais. O que 
se espera, assim, é que as pesquisas de variação genética possam explicar a diversidade de fenótipos 
e o risco individual do desenvolvimento da doença. Técnicas como a análise de polimorfismos de 
nucleotídeo único (single nucleotide polymorphism – SNP) se tornaram uma ferramenta fundamental no 
estudo da relação variação genética-doença. Um SNP consiste em um único nucleotídeo variante na 
sequência do DNA que difere entre membros da mesma espécie ou em um par de cromossomos de 
um indivíduo (BILLINGS; FLOREZ, 2010).

Vários SNPs em genes de risco para o diabetes são capazes de reduzir a secreção de insulina 
induzida pela glicose e, dessa forma, têm sido associados ao quadro clínico do DM2 (HENI et al., 
2010). Interessantemente, também se demonstrou que a maior parte dos SNPs envolvidos com o 
DM2 está localizada nas proximidades de genes fortemente expressos pelo pâncreas (SAXENA et al., 
2007; SCOTT et al., 2007).

Estudos mostraram que a maioria dos genes envolvidos com as vias de metabolismo dos 
carboidratos está associada a locus de traços quantitativos (QTL), (KAPUT; DOWSON, 2007), regiões 
do genoma responsáveis pela expressão de caracteres fenotípicos mensuráveis, como altura, peso e 
níveis de insulina ou resposta glicêmica, no caso do diabetes (VARMA, WISE; KAPUT, 2010). Tais 
locus são caracterizados por múltiplos genes que apresentam efeitos individuais pequenos sobre as 
características que regulam e são altamente influenciados pelos fatores ambientais.

Assim, a predisposição genética desfavorável para a patologia é composta de vários genes 
(poligênica) que interagem com os fatores ambientais, sobretudo fatores de qualidade de vida, 
promovendo assim a síndrome diabética (OLIVEIRA; FURUZAWA; REIS, 2002; REIS; VELHO, 
2002; CHAVES; ROMALDINI, 2002; MALECKI; KLUPA, 2005).

ALGUNS GENES RELACIONADOS AO DM2

O apontamento dos genes responsáveis pela etiologia do DM2 baseia-se, entre outras abordagens, 
em variantes genéticas comumente presentes em indivíduos portadores da forma usual da doença. 
Tais estudos se concentram em genes chamados genes candidatos funcionais (cujo elemento codificado 
está relacionado à homeostase da glicose) e em genes conhecidos como genes candidatos posicionais 
(genes localizados em regiões do cromossomo que têm sido identificadas em estudos de associação) 
(DORIA; PATTI; KAHN, 2008).

Vários genes de suscetibilidade envolvidos na regulação do metabolismo da glicose e de outros 
nutrientes têm sido demonstrados como moduladores do risco para o começo da doença. Proteínas 
codificadas por estes genes possuem ações relacionadas com diversas funções metabólicas, como 
sensibilidade e secreção de insulina. Entre elas, estão a proteína quinase AKT2 (também conhecida 
como proteína quinase B-β – PKB β) e receptores da família PPAR (peroxisome proliferator-activated 
receptor), que atuam como mediadores-chave do metabolismo energético, participando de vias de 
sinalização disparadas pela insulina em diversos tecidos, como músculo e tecido adiposo (KOHN et al., 
1996; BROZINICK JUNIOR; BIRNBAUM, 1998; UEKI et al., 1998; TANIGUCHI; EMANUELLI; 
KAHN, 2006).

A partir de resultados obtidos com estudos populacionais e também com estudos em modelos 
animais, verificou-se que mutações nos genes que codificam tais proteínas estão associadas a quadros de 
hiperglicemia e outros distúrbios do metabolismo da glicose, o que confirma a importância dessas 
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proteínas sinalizadoras na natureza genética do DM2 (CHO et al.; 2001; GEORGE et al., 2004; 
VÄNTTINEN et al., 2005; ANDRULIONYTE et al., 2006; GRARUP et al., 2007; O’RAHILLY, 
2007; LU et al., 2012).

Note-se, ainda, que canais de potássio ATP-dependentes presentes nas células β pancreáticas, 
que regulam a secreção de insulina, desempenham também um papel fundamental na homeostase da 
glicose (BENNETT; JAMES; HUSSAIN, 2010). O gene KCNJ11 codifica uma subunidade específica 
(Kir6.2) desse canal (BENNETT; JAMES; HUSSAIN, 2010). Mutações nesse gene podem resultar em 
hiperinsulinemia congênita e permanente em neotanos (SAGEN et al., 2004; BENNETT; JAMES; 
HUSSAIN, 2010).

Estudos in vitro indicam que um polimorfismo específico do gene KCNJ11 (E23K) está associado 
à diminuição da sensibilidade da subunidade Kir6.2 ao ATP, diminuindo, assim, a secreção de insulina 
(SCHWANSTECHER; MEYER; SCHWANSTECHER, 2002). In vivo, essa variação genética também 
foi associada ao risco de desenvolvimento do DM2, com efeitos mais evidentes nos estágio iniciais 
da doença (FISCHER et al., 2008; BENNETT; JAMES; HUSSAIN, 2010).

Isoformas do PPAR e o gene KCNJ11 despontam, entre outros genes candidatos, como alvos 
para drogas no controle do DM2. Bloqueadores específicos Kr6.2/KCNJ11 já são utilizados no 
tratamento de diabetes (GLOYN et al., 2004; PEARSON et al., 2006) da mesma forma que drogas 
antidiabéticas, cujo alvo são os receptores PPARγ, também têm sido utilizadas e novos agonistas 
desses receptores estão sendo testados (BLASCHKE; CAGLAYAN; HSUEH, 2006; MA et al., 2012).

Ainda entre os genes candidatos, também se encontram genes que codificam as proteínas da família 
FABP (fatty acid bidding protein) (ZIMMERMAN; VEERKAMP, 2002). Polimorfismos encontrados 
nesses genes foram associados ao DM2 (SHIN et al., 2003; MANSEGO et al., 2012).

Portanto, pode-se especular que mutações homozigotas (que ocorrem raramente) e a associação 
dessas com outras mutações na via de sinalização da insulina conferem maior risco de desenvolvimento 
da resistência à insulina e do DM2 (ZECCHIN; CARVALHEIRA; SAAD, 2004; BENNETT; JAMES; 
HUSSAIN, 2010).

RELAÇÃO DA DIETA COM A PATOGÊNESE DO DM2 – PAPEL DE ALGUNS 
NUTRIENTES ESPECÍFICOS

Há ainda muito a se investigar quanto ao mecanismo de interação entre nutrientes e genes 
envolvidos na patogênese do DM2. Alguns nutrientes aparentemente apresentam especial efeito no 
quadro metabólico e na prevenção do DM2 (Tabela 1).

Da mesma forma, alguns perfis genéticos que se mostram mais responsivos à dieta já foram 
descritos. Um gene, do qual há dados publicados nesse sentido, é o gene PPARG, para o qual 
portadores do alelo 12A (Pro12Ala) seriam mais propensos a desenvolver o DM2 (HEGELE et al., 
2000; LINDI et al., 2002).

Indivíduos portadores desse polimorfismo apresentaram boa resposta tanto com relação à 
produção de insulina quanto à manutenção do peso, após serem submetidos a uma dieta hipocalórica, 
com redução no consumo de gorduras (totais e saturadas) e aumento no consumo de fibras 
(LINDI et al., 2002). Em outro estudo, verificou-se nesses portadores melhora na ação da insulina e 
na sensibilidade a esta, associada ao consumo de ácidos graxos monoinsaturados presentes no óleo 
de oliva (SORIGUER et al., 2006).
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Tabela 1 – Nutrientes específicos e suas ações no DM2

Nutriente Alvo genético/molecular Efeito no DM2 Referência*
Gorduras saturadas 
(redução do consumo)

 gene PPAR melhora da produção e 
da reposta à insulina

(LINDI et al., 2002;  
SORIGUER et al., 2006)

Ácidos graxos 
ômega-3, EPA, DHA

 receptor GPR120 efeitos anti-
inflamatórios e 
potencialização dos 
efeitos da insulina

(OH et al., 2010)

CLA receptores FFA1 aumento na produção 
da insulina

(SCHMIDT et al., 2011)

CLA fatores de transcrição de 
genes de proteínas pró-
inflamatórias

aumento da 
sensibilidade à insulina

(SANTOS-ZAGO; BOTELHO; 
OLIVEIRA, 2008)

Fibras solúveis Aumento da viscosidade 
do bolo intestinal e do 
trânsito intestinal

redução da glicemia 
pós-prandial 
e aumento da 
sensibilidade à insulina

(HANAI et al., 1997; FUNG et al., 
2002; PAPATHANASOPOULOS; 
CAMILLERI, 2010; LATTIMER; 

HAUB, 2010)
Fibras insolúveis aceleração do trânsito 

intestinal e modulação da 
microbiota intestinal

aumento da 
sensibilidade à insulina

(BACKHED et al., 2007; CANI et al., 
2007; WEICKERT; PFEIFFER, 2008; 

LATTIMER; HAUB, 2010)

Vitamina D regulação dos canais de 
cálcio de membranas 
celulares

melhora na ação da 
insulina

(PITTAS; DAWSON-HUGHES, 2010a; 
WOLDEN-KIRK et al., 2011)

Vitaminas/ compostos 
antioxidantes

sistema de metilação 
do DNA e mecanismos 
epigenéticos

atenuação de 
complicações do DM2

(DAVÌ; SANTILI; PATRONO, 2010; 
SINGH; JIALAL, 2010)

*Todas as referências estão listadas na seção Referências Bibliográficas.

Sob outro aspecto, é consenso que a obesidade induzida por dietas ricas em gordura leva a um 
estado crônico de inflamação, o qual predispõe à resistência insulínica e, consequentemente, ao DM2 
(CHAGAS et al., 2012). Desse processo inflamatório, participam macrófagos e células-T do tecido 
adiposo ativas na liberação de mediadores pró-inflamatórios (HARFORD et al., 2011).

A modificação no consumo dietético de gorduras é capaz de modular a inflamação no tecido 
adiposo, manipulando a atividade e o acúmulo de células e citocinas inflamatórias (HARFORD et al., 
2011). O consumo de ácidos graxos poli-insaturados da série ômega-3, bem como de seus derivados 
metabólicos EPA (ácido eicosapenatenoico) e DHA (ácido docosahexaenoico), estaria relacionado 
com a supressão da resposta imune/inflamatória, inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias 
(TNFα, IL-1 e IL-6) (LIU et al., 2003). De forma mais direta, o consumo desse lipídeo também já foi 
relacionado com melhoras no quadro de diabetes e outras doenças de natureza crônica e associadas 
à obesidade (MOUREK; MOUREK JUNIOR, 2011).

O consumo de ômega-3 apresentaria um impacto positivo, diminuindo os níveis de triglicerídeos 
e VLDL-colesterol, e de quadros de dislipidemias normalmente associadas ao DM2, além de redução 
da pressão sanguínea e de marcadores inflamatórios, como já mencionada (HARTWEG et al., 2007), 
o que, por sua vez, melhoraria o aspecto clínico geral do paciente.

A ação antidiabética e de aumento na sensibilidade à insulina promovida pelo consumo de 
ômega-3 ocorreria via receptor GPR120, um receptor altamente expresso no tecido adiposo e em 
macrófagos pró-inflamatórios, o qual mediaria os efeitos anti-inflamatórios desses ácidos graxos e a 
potencialização da ação insulínica no DM2 (OH et al., 2010).
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Entretanto, o papel desse nutriente no DM2 ainda é controverso. Dados apontam que a 
suplementação de ômega-3 não apresentou efeitos significativos no controle da glicemia e na resposta 
insulínica em um estudo (FEDOR; KELLEY, 2009); da mesma maneira, observou-se que não houve 
benefícios em termos de prevenção do DM2 com o consumo desse lipídeo (KAUSHIK, 2009). 
Existem, ainda, relatos na literatura associando o consumo elevado de ômega-3 e peixe (>0,20g 
de ômega-3/dia ou >2 porções de peixe/dia) ao aumento do risco de desenvolvimento do DM2 
(DJOUSSÉ et al., 2011).

Outros aspectos nutrigenéticos do consumo alimentar de lipídeos também têm sido alvos de 
pesquisas em relação ao tema DM2, como, por exemplo, os mecanismos moleculares relacionados à 
absorção intestinal desse nutriente. O processo de absorção de ácidos graxos, especialmente de ácidos 
graxos de cadeia longa (LFFA), envolve a participação de uma FABP intestinal codificada pelo gene 
FABP2. O polimorfismo Ala54Thr do gene FABP2, também associado ao quadro fisiopatológico 
do DM2 (BU et al., 2011), aumenta a afinidade da FABP intestinal por LFFA (BAIER, 1995). Em 
pacientes diabéticos tipo 2, esse polimorfismo também está associado a uma maior absorção intestinal 
de ácidos graxos, o que, por sua vez, poderia estar relacionada com uma maior susceptibilidade desses 
pacientes aos efeitos dos lipídeos dietéticos (ALMEIDA et al., 2010).

Outro lipídeo intensamente investigado por razões nutrigenéticas é o ácido linoleico conjugado 
(CLA). Os CLAs representam uma classe de isômeros do ácido linoleico com duplas ligações 
conjugadas. Os produtos lácteos e a carne vermelha são suas maiores fonte na alimentação. Muitos 
destes estudos têm demonstrado que este composto possui influência no metabolismo energético 
e que gera alterações no metabolismo de lipídeos e da glicose. Mas, de fato, esses ácidos graxos 
ganharam destaque com pesquisas que apontaram redução de massa de tecido adiposo em indivíduos 
(não diabéticos) e em animais (DUGAN et al., 1999; PARK et al., 1997; SISK et al., 2001; KANAYA; 
CHEN, 2010).

Em pacientes diabéticos, os efeitos da suplementação com o CLA sugerem melhor resposta 
insulínica (BELURY; MAHON; BANNI, 2003; SANTOS-ZAGO; BOTELHO; OLIVEIRA, 2008; 
SCHIMIDT et al., 2011). Isômeros CLA in vitro são capazes de mediar a liberação de insulina e 
descreve-se ainda que seu possível meio de ação seria via ativação específica de receptores FFA1 (free 
fatty acid receptor 1) das células beta pancreáticas, o que levou ao aumento na produção de insulina 
estimulada por glicose (SCHMIDT et al., 2011).

Há ainda indícios de que o CLA age sobre fatores de transcrição, entre eles o NFκB, que regula 
a expressão dos genes que codificam citocinas pró-inflamatórias, sendo esta a causa do aumento da 
sensibilidade à insulina proporcionada por esse nutriente (SANTOS-ZAGO; BOTELHO; OLIVEIRA, 
2008).

Contudo, existem controvérsias sobre a possibilidade do uso terapêutico do CLA. Apesar de 
achados recentes de possíveis benefícios desses lipídeos em pacientes diabéticos, como mencionado, 
existem outros indícios de efeitos adversos no uso dessa suplementação, com destaque para possível 
associação com o desenvolvimento de quadro de esteatose hepática (GONÇALVES et al., 2010; 
VYAS; KADEGOWDA; ERDMAN, 2011). Além disso, em modelos animais, o consumo do CLA 
não afetou o quadro de resistência insulínica (KANAYA; CHEN, 2010). Tais observações demonstram 
a necessidade de mais estudos para apontar de maneira mais definida o real benefício desse nutriente 
como alvo terapêutico no DM2.
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As fibras alimentares também merecem destaque em relação à sua ação no DM2. O benefício das 
fibras dietéticas na prevenção de doenças é reconhecido há tempos na literatura científica, sendo a 
maior parte desses estudos de origem epidemiológica. Estudos mostram que uma dieta rica em grãos 
integrais e vegetais seria capaz de prevenir o DM2 (WANNAMETHEE et al., 2009; LANKINEN et al., 
2011). Em um estudo conduzido por Hopping et al. (2010), no qual mais de setenta mil indivíduos 
foram avaliados por 14 anos, o consumo de grãos integrais e fibras vegetais reduziu o risco de 
desenvolvimento do diabetes. A partir dos resultados observados, os autores concluíram que as fibras 
oriundas de grãos seriam benéficas para a prevenção do diabetes em homens e mulheres. Já as fibras 
oriundas de vegetais teriam um efeito protetor mais pronunciado no gênero masculino, enquanto 
o consumo de fibras derivadas de frutas não apresentou efeito protetor significativo em ambos os 
gêneros (HOPPING et al., 2010). Outros estudos também sugerem que a relação entre fibras dietéticas 
e diabetes é dependente do gênero e ainda da idade (MEYER et al., 2000; SCHULZE et al., 2004). 
Esse dado ainda aponta para efeitos distintos dos diferentes tipos de fibras no DM2. De fato, o tipo 
de fibra dietética parece determinar sua eficácia e sua ação no DM2 (LATTIMER; HAUB, 2010).

Fibras solúveis são reconhecidas por reduzir a glicemia pós-prandial e aumentar a sensibilidade 
à insulina (HANAI et al., 1997; SIERRA et al., 2001; PEREIRA et al., 2002; KENDALL et al., 
2008). Essa classe de fibras não está associada, a princípio, com a prevenção do DM2 (HANAI et al., 
1997; FUNG et al., 2002; PAPATHANASOPOULOS; CAMILLERI, 2010), contudo apresenta 
capacidade de reduzir a glicemia pós-prandial, por aumentar a velocidade do esvaziamento gástrico 
e pelo decréscimo da absorção de macronutrientes, como resultado da viscosidade que essas fibras 
promovem no conteúdo gastrointestinal. Interessantemente, diferentes fibras solúveis apresentam 
diferentes efeitos na viscosidade e na absorção de nutrientes (LATTIMER; HAUB, 2010).

Por outro lado, fibras insolúveis, como ligninas, celuloses e hemiceluloses, não apresentam efeito 
na glicemia pós-prandial; de qualquer forma, há evidências epidemiológicas de que essa classe de 
fibras diminuiria o risco de desenvolvimento do DM2 (HANAI et al., 1997; FUNG et al., 2002). Os 
mecanismos de ação das fibras dietéticas insolúveis no metabolismo glicolítico pós-prandial ainda não 
estão totalmente esclarecidos. Sabe-se que as fibras insolúveis não formam gel e a fermentação dessas 
fibras é limitada. Tais efeitos no DM2 poderiam estar relacionados possivelmente à aceleração do 
tempo de passagem do bolo alimentar no trato gastrointestinal, reduzindo a absorção de carboidratos 
(LATTIMER; HAUB, 2010), à modulação da microbiota intestinal (BACKHED et al., 2007; 
CANI et al., 2007) e ainda ao aumento da sensibilidade à insulina (WEICKERT; PFEIFFER, 2008).

Uma consequência do aumento do consumo de alimentos fontes de fibras, como grãos de cereais 
integrais, é o consequente aumento da ingestão de magnésio. O consumo de altas quantidades de 
magnésio se mostrou associado a uma redução do risco de desenvolvimento do diabetes (SLAVIN et al., 
1999; MEYER et al., 2000; HOPPING et al., 2010; LECUBE et al., 2012).

A deficiência de outros micronutrientes também pode contribuir para o desenvolvimento de 
doenças crônicas. Resultados interessantes já foram descritos, entre os quais o indício de que a 
alimentação na gravidez e na primeira infância influencia na susceptibilidade ao DM2 (WATERLAND; 
MICHELS, 2007; LE CLAIR et al., 2009).

Boa parte dos estudos envolvendo microelementos também é de origem epidemiológica e, 
normalmente, esses trabalhos relacionam a deficiência de vitaminas e minerais com o DM2. Nesse 
sentido, ganham destaque na literatura dados sobre vitamina D, cromo e magnésio, cujas deficiências 
são apontadas como fator de risco (DAVÌ; SANTILI; PATRONO, 2010; SINGH; JIALAL, 2010).
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Conforme mencionado, a deficiência de vitamina D está relacionada a um maior risco de 
desenvolvimento de DM2 (PITTAS; DAWSON-HUGHES, 2010a). Em mulheres, identificou-se essa 
mesma relação com baixos níveis circulantes da forma ativa dessa vitamina (25-hidroxivitamina D) 
(PITTAS et al., 2010b). Vale destacar que a vitamina D participa de eventos moleculares envolvidos 
na síntese e na liberação de insulina, bem como na resposta à insulina, uma vez que a vitamina D 
regula o fluxo de cálcio através das membranas celulares tanto das células beta quanto das células dos 
tecidos sensíveis à insulina (PITTAS; DAWSON-HUGHES, 2010a; WOLDEN-KIRK et al., 2011).

Outros compostos, como vitaminas antioxidantes (C e E), ácido lipoico, flavonoides e 
fitoestrógenos, têm se mostrado como elementos nutracêuticos ou funcionais em quadros de doenças 
crônicas, como é o caso da síndrome metabólica e de suas complicações, incluindo o DM2 (DAVÌ; 
SANTILI; PATRONO, 2010; SINGH; JIALAL, 2010). Essa relação se daria via sistemas de metilação 
do DNA e mecanismos epigenéticos.

Novas estratégias experimentais de investigação genética vêm sendo desenvolvidas na tentativa 
de se esclarecer como o meio – o que inclui, em destaque, o que se come – pode se comportar como 
o onset de doenças (WISE; KAPUT, 2009). Tal afirmação aponta para um caminho de enormes 
possibilidades de tratamento e/ou prevenção do DM2, por meio da maior compreensão da relação 
entre o alimento e os aspectos genéticos de cada indivíduo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma alimentação equilibrada associada a um estilo de vida saudável – que envolve a prática de 
exercícios físicos, o não tabagismo e o consumo moderado de bebidas alcoólicas – é ainda a principal 
orientação para se evitar o desenvolvimento das DCNT. Contudo, os avanços científicos e tecnológicos 
permitem hoje entender mais claramente as inter-relações que existem entre os aspectos ambientais 
e o estado de saúde de um indivíduo, e também por que cada um responde de maneira diferente a 
estes estímulos.

Compreende-se, até o momento, do ponto de vista genético, o DM2 como uma doença 
geneticamente heterogênea, o que implica afirmar que são necessários vários defeitos primários para 
que a doença se estabeleça. O avanço na identificação dos genes relacionados ao diabetes propiciará 
uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares responsáveis tanto pela manutenção da 
homeostase glicídica quanto pelos defeitos que ocasionam a hiperglicemia crônica. Tal fato, então, 
possibilitará novas estratégias de prevenção e tratamento do DM2, como o padrão alimentar a ser 
adotado de modo mais específico. Assim, em um futuro promissor, o diagnóstico genético e metabólico 
será crítico para determinação do tratamento nutricional a ser empregado.

Os efeitos das dietas sobre os diferentes fenótipos podem ocorrer em vários estágios, desde a 
transcrição gênica até a síntese de proteínas. Nesta revisão, foi possível concluir que a maior parte dos 
estudos destaca as gorduras como nutrientes principais em termos de implicações sobre o polimorfismo 
do DM2 e, consequentemente, com efeito sobre seus fenótipos.

Muito ainda há para se elucidar sobre a interação entre nutrientes e genes, porém, em termos 
práticos, pode-se concluir que, entre outros tantos benefícios, a nutrigenômica permitirá que, ao se 
detectarem precocemente indivíduos de risco para desenvolver a doença, estes se beneficiarão de 
intervenções dietéticas específicas, cujos nutrientes poderão regular os processos biológicos, podendo, 
inclusive, prevenir o surgimento da hiperglicemia.
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