MECANISMOS DE AÇÃO DA INSULINA 1

Introdução
A insulina é um hormônio anabólico essencial na manutenção da homeostase de
glicose e do crescimento e diferenciação celular. Esse hormônio é secretado pelas
células β das ilhotas pancreáticas após as refeições em resposta a elevação da
concentração dos níveis circulantes de glicose e aminoácidos.
A partir da descoberta da insulina em 1921, muitos estudos se dedicam ao
entendimento do seu mecanismo molecular de ação. É importante compreender a ação
da insulina devido a prevalência da resistência à insulina, presente na patogenia de
diversas doenças como obesidade, diabetes mellitus e associada a outras enfermidades
endócrinas como hipercortisolismo e acromegalia. Como também compreender suas
correlações com a caquexia e processos neoplásicas, evolução da doença de Alzheimer,
aspectos nutricionais com macro e microminerais e outras diferentes rotas de pesquisas.
Um dos efeitos mais notório desse hormônio é a atuação na homeostase de glicose,
atuando em vários níveis. Uma das vias é na redução da produção hepática de glicose e
aumentando a captação de glicose pelas células, principalmente nos tecidos muscular e
adiposo.
O mecanismo de ação da insulina é uma área de conhecimento em constante
expansão. Tal ação envolve um grande número de proteínas intracelulares responsáveis
pela da sinalização e efeito metabólico, logo o objetivo foi descrever as principais
etapas de ação da insulina, assim como destacar a importância nos diferentes processos
metabólicas do organismo.

Hormônios
São substâncias químicas endógenas que agem como sinalizadores entre células,
coordenando funções ou regulando as funções biológicas no organismo. Sua atividade
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ocorre através da resposta após sua ligação com receptores específicos presentes nas
células-alvo. Os receptores permitem a interação do hormônio com as células, podendo
se localizar na membrana plasmática, citoplasma e no núcleo celular. A fisiologia
hormonal é dependente das características químicas dos hormônios, das possíveis vias e
sistemas de sinalização e controle metabólico da síntese e secreção.

Insulina
É um hormônio proteico relativamente pequeno, formado por cadeias unidas por
pontes dissulfeto. Os cães e os suínos possuem a estrutura da insulina igual, no entanto
se verificam diferenças entre as espécies, geralmente nos aminoácidos 8, 9 e 10 da
cadeia A e no aminoácido 30 da cadeia B. A síntese ocorre através do processo de
tradução, formando inicialmente um polipeptídeo denominado de pré-pró-insulina e no
complexo de Golgi sofre clivagem, liberando a pró-insulina nos grânulos, onde ocorrerá
proteólise e a formação da insulina. Logo, a síntese da insulina se dá através do
processo de tradução, transcrição e expressão gênica, juntamente com processos póstraducionais.
Após sua síntese nas células β, a insulina fica armazenada em grânulos sob controle
de secreção mediado pelos níveis sanguíneos de glicose, respondendo também
positivamente aos aminoácidos, ácidos graxos e corpos cetônicos. Outros hormônios,
como por exemplo, a gastrina e secretina, também controlam sua secreção, atuando após
as refeições. A secreção também é estimulada pelo sistema nervoso, via receptores
colinérgicos, assim como a estimulação adrenérgica inibe. Sua atuação é destacada
principalmente por via de sistema endócrino, autócrino e parácrino.

Mecanismo de ação da insulina
A ação da insulina na célula inicia-se pela sua ligação ao receptor de membrana
plasmática, ligação que ocorre com alta especificidade e afinidade, provocando
mudanças conformacionais que desencadeiam reações modificadoras do metabolismo
da célula-alvo, constituindo assim uma resposta celular. Os receptores não são
componentes fixos, podendo variar o número de receptores para cada tipo de célula,
com isso variando o grau de resposta. A ligação do complexo hormônio-receptor é forte,
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mas não covalente, sendo equivalente à união de um efetor alostérico com a enzima que
o regula.
A ativação do receptor gera um sinal que, eventualmente, resulta na ação da insulina
sobre a glicose, lipídeos, o metabolismo de proteínas, garantindo diferentes efeitos
metabólicos. Os efeitos promotores do crescimento de insulina aparentemente ocorrem
através da ativação de receptores da família de fatores de crescimento semelhantes à
insulina. Anormalidades no número de receptores de insulina, falha na atividade quinase
do receptor e os vários passos de sinalização pós-receptor na ação da insulina ocorrem
em estados de doença que conduzem a resistência dos tecidos.

Receptor de insulina
O receptor de insulina é formado por uma proteína
heterotetramérica, composta por duas subunidades α e
duas subunidades β, que atua como uma enzima alostérica
na qual a subunidade α inibe a atividade tirosina-quinase
da subunidade β (Figura 1). Este receptor está presente em
praticamente todos os tecidos dos mamíferos, mas suas Figura 1. Ilustração do receptor
de

insulina,

tipo

tirosina-

concentrações variam desde 40 receptores nos eritrócitos quinase. Notar subunidade α
circulantes até mais de 200.000 nas células adiposas e com extensão extracelular e
hepáticas. A ligação da insulina à subunidade α, localizada

subunidade β com extensão
intracelular.

no meio extracelular, permite que a subunidade β adquira atividade quinase levando a
alteração conformacional e autofosforilação, que aumenta ainda mais a atividade
quinase do receptor.

Sinalização intracelular
Após a ligação da insulina com o receptor de membrana no domínio de fixação na
subunidade α, é ativada a subunidade β, responsável pela transmissão do sinal por
possuir atividade tirosina-quinase, fosforilando vários substratos proteicos em resíduos
de tirosina (Figura 2). Atualmente, dez substratos do receptor de insulina já foram
identificados. O mecanismo molecular total e exato da ação da insulina é desconhecido,
mas parece depender da remoção do efeito inibitório da subunidade α sobre a atividade
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da subunidade β do seu receptor. A sinalização procede com a doação de fosfatos do
ATP, fosforilando os substratos em resíduos de tirosina. Os substratos incluem IRS-1,
IRS-2, IRS-3, IRS-4, Shc, Gab-1, p60dok, Cbl, JAK2 e APS. A fosforilação de seus
substratos dá início a uma série de eventos incluindo a cascata de reações de
fosforilação e defosforilação que regula os seus efeitos metabólicos e de crescimento.

Substratos do receptor de insulina
Quatro desses pertencem à família
dos substratos do receptor de insulina, as
proteínas IRS. As funções fisiológicas
do IRS-1/2 foram estabelecidas através
da produção de camundongos sem os
genes que codificam o IRS-1 e IRS-2.
Quando não expressa o IRS-1 ocorre
resistência à insulina e retardo de
crescimento,

mas

não

apresenta

hiperglicemia acentuada. Quando não Figura 2. Início do mecanismo de sinalização da
expressa o IRS-2 ocorre hiperglicemia insulina. (1) Ligação da insulina com a subunidade α
acentuada,

devido

a

diversas

anormalidades na ação da insulina nos

na região extracelular (2) Mudança conformacional do
receptor e autofosforilação na subunidade β (3)
Fosforilação dos substratos a partir da porção
intracelular.

tecidos periféricos e a falência da
atividade secretória das células β acompanhada de redução significativa da massa de
células β pancreáticas. As pesquisas com IRS-3 e IRS-4, também realizadas em
camundongo o têm crescimento e metabolismo de glicose quase normal.

Fosfatoinositol 3-quinase (PI 3-K)
A PI 3-quinase é uma importante via da regulação da mitogênese, diferenciação
celular e transporte de glicose estimulada pela insulina (Figura 3). Essa via, juntamente
com a proteína-quinase B (PKB ou AKT) e a via mTOR, por serem envolvidas na
regulação da célula e a proliferação celular, tornou-se um alvo de investigação tumoral
nos últimos anos, inclusive com indicações que a super ativação da via
AKT/PI3K/mTOR pode participar na patogênese de hiperaldosteronismo primário.
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Sabe-se também que a PI3-K é a única molécula intracelular considerada essencial
para o transporte de glicose. A sequência conhecida de sinalizações segue para as
proteínas alvo Akt e as isoformas atípicas da aPKC, que irão atuar no metabolismo do
transporte de glicose e sequência do efeito biológico.
Pesquisas recentes destacam o efeito “anti-diabético” da pectina cítrica em
camundongos, reduzindo os níveis FBG e a resistência insulínica, melhorando o
metabolismo da glicose e as manifestações clínicas. Possivelmente a pectina cítrica
regula a expressão das principais proteínas na via PI3K/Akt, o que pode ter contribuído
com tal resposta.

Cascatas de fosforilação
Assim como os fatores de crescimento, a insulina estimula a proteína de ativação
mitogênica (MAP quinase) (Figura 3). Essa via inicia-se com a fosforilação das
proteínas IRS e/ou Shc, que interagem com a proteína Grb2. A Grb2 está
constitutivamente associada à SOS, proteína que troca GDP por GTP da Ras ativando-a.
A ativação da Ras requer a participação da SHP2. Uma vez ativada, Ras estimula a
fosforilação em serina da cascata da MAP quinase que leva à proliferação e
diferenciação celulares.
O bloqueio farmacológico dessa via previne a ação da insulina no crescimento
celular, mas não tem efeito nas ações metabólicas do hormônio. A insulina aumenta a
síntese e bloqueia a degradação de proteínas através da ativação da mTOR. mTOR
controla a translação de proteínas diretamente através da fosforilação da p70ribossomal S6 quinase (p70rsk), que ativa a síntese ribossomal de proteínas através da
fosforilação da proteína S6.
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Figura 3. Sequência de sinalização intracelular. Proteínas do substrato do receptor de insulina ligando-se a
PI3K, que fosforila constituintes lipídicos da membrana celular (PIP2 e PIP3), atuando no complexo de
proteínas, via Akt gerando efeitos biológicos.

CAP/Cbl
Outra via de sinalização da insulina envolve a fosforilação do proto-oncogene Cbl,
que também é necessária para que a insulina estimule o transporte de glicose
dependente de insulina. Na maioria dos tecidos sensíveis à insulina, Cbl está associado
com a proteína adaptadora CAP. Após a fosforilação, o complexo Cbl-CAP migra para
a membrana celular e interage com um complexo proteico (CrkII e C3G) ativando o
proteína TC10, gerando um segundo sinal para a translocação da proteína GLUT4, em
paralelo à ativação da via da PI 3-quinase abordado anteriormente.
A regulação da homeostasia está relacionada ao controle preciso da expressão dos
genes que codificam as diferentes isoformas de proteínas transportadoras de glicose, as
quais se expressam de maneira tecido-específica, em consequência do padrão de
ativação dos fatores transcricionais reguladores de cada gene, em cada tipo celular. Os
transportadores de glicose são uma família de 14 membros, denominados de GLUTs, os
quais permitem a difusão facilitada de glicose, por gradiente de concentração, através da
membrana plasmática das células. Tais transportadores apresentam propriedades
cinéticas e reguladoras distintas que garantem sua função no metabolismo celular da
glicose e homeostase glicêmica corporal. Das 14 isoformas de transportadores, as
primeiras 5 variantes descritas parecem ser as principais, no entanto apenas o GLUT 4 é
o denominado de insulino-dependente, necessitando do ação do hormônio para manter
sua ação fisiológica nos tecidos muscular e adiposo, onde são expressos.
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Fosforilação da NO-sintetase endotelial
A insulina pode exercer parte de seu efeito vasodilatador através de mecanismo
endotélio-dependente, mediado pelo NO. Estudos têm demonstrado que o hormônio
desencadeia a fosforilação da NO-sintetase endotelial, resultando na liberação de NO
endotelial dependente de vias PI3k-Akt, demonstrando efeitos anti-apoptóticos através
dessa via, e que a fosforilação da NO-sintetase endotelial e consequente produção de
NO são importantes pelo efeito cardioprotetor na reperfusão miocárdica.

Micro e macrominerais
Visando alternativas terapêuticas e melhorias metabólicas há pesquisas que avaliam a
interferência dos macros e microminerais no mecanismo de ação da insulina e na terapia
da diabetes mellitus. As relações desses elementos são bem conhecidas, no entanto, os
efeitos sinérgicos de suas combinações ainda são obscuros, não havendo ainda
informações inclusive sobre uma dose segura.
Os resultados indicam que o magnésio, molibdênio, zinco, vanádio e manganês
facilitam o catabolismo da glicose, enquanto que o cromo, vanádio, zinco, molibdênio e
magnésio pode melhorar a atividade da insulina. O molibdênio, manganês e zinco foram
correlacionados com acentuação da lipogênese.
No geral, sugere-se que o uso de suplementos minerais promova uma melhor
condição nos diabéticos, entretanto, é importante destacar que tal suplementação deve
ser prudente, pois o uso indiscriminado pode causar complicações e efeitos
desconhecidos. Estudos direcionam que a suplementação excessiva do selênio talvez
seja um potente fator de risco diabetogênico e pró-cancerígeno.

Inibição da sinalização da insulina
A atividade de fosforilação do receptor de insulina, além dos substratos de tirosina,
também pode fosforilar substratos em resíduos de serina, fato esse que atenua a
transmissão do sinal nas vias já citadas. Essas reações reduzem a sinalização insulínica e
podem provocar resistência à insulina. A ação da insulina também é atenuada por
proteína-fosfatases de tirosina, que catalisam a rápida desfosforilação do receptor de
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insulina e de seus substratos. Várias proteínas fosfatases de tirosina foram identificadas
dentre essas se destaca a PTP1B.

Resistência insulínica
A resistência à insulina é definida como uma resposta biológica atenuada a uma
determinada concentração deste hormônio. Diversas condições clínicas, como a
obesidade, a diabetes mellitus, a hipertensão arterial, processos infecciosos, doenças
endócrinas são correlacionadas com a resistência insulínica.
O mecanismo preciso envolvido na causa ainda não é totalmente conhecido. No
entanto, muitos estudos têm demonstrado que está relacionado com alterações
moleculares na via de sinalização da insulina, principalmente na ativação da
translocação do transportador de glicose (GLUTs) à membrana plasmática de células
em tecidos periféricos, como o músculo esquelético e o tecido adiposo.
Uma das alterações nessa sinalização ocorre em cães com hiperadrenocorticismo,
que apresentam diminuição na expressão de genes responsáveis pela sinalização
intracelular do mecanismo de ação da insulina. Assim, o gene IRS-1 diminuiu em 37%
e 35% em grupos de cães tratados e não tratados, respectivamente. A expressão do gene
IRS-2 diminuiu em 61% e 72%, as expressões dos genes de PI3-K diminuíram por 47%
e 55%, e as expressões de genes Akt-2 diminuíram em 45% e 56% dos cães controle, de
modo semelhante, evidenciando que essa endocrinopatia é um importante fator de
resistência insulínica em cães.
Sabe-se também que o exercício físico interfere em diferentes mecanismos
intracelulares, sendo uma ferramenta importante na melhora da sinalização da insulina.
Pesquisas com resistência insulínica, associada à obesidade e dieta rica em gordura,
revelam que o exercício físico é capaz de modular proteínas inflamatórias de efeito
negativo no sinal de insulina. Há evidências que o exercício físico reduz a expressão e
atividade de proteínas intracelulares de efeito negativo sobre a via de sinalização da
insulina (PTP1B, JNK, IKK e iNOS). Com isso aumenta a sensibilidade à insulina e
melhora a captação de glicose na obesidade, além de melhorar o metabolismo da glicose
por aumentar a translocação do transportador GLUT4 por vias outras via de sinalização
também mediado por insulina (via IR/IRSs/PI3q/Akt) e/ou via AMPK.
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Estudos que avaliaram obesidade e esteatose hepática indicam que a causa da
resistência à insulina é o acúmulo de SREBP-1c no fígado, em resposta aos altos níveis
circulantes de insulina. Contudo, apesar da presença de resistência à insulina nos tecidos
periféricos, a insulina continua a ativar a transcrição do SREBP-1c no fígado de
camundongos. De maneira geral, todos esses mecanismos moleculares envolvidos no
aumento da captação de glicose e controle da resistência insulínica requerem estudos e
pesquisas.

Mecanismo de ação e regulações metabólicas
A insulina ativa uma série de rotas metabólicas, além da glicólise, a lipogênese e a
glicogênese. Nesse contexto, outras vias metabólicas são inibidas, como a lipólise e a
glicogenólise e a gliconeogênese hepática. A insulina expressa de forma fisiológica o
status metabólico do organismo, tendo como objetivo reduzir os níveis de glicose que se
encontram em concentração mais elevada no sangue, não requerendo que nessa fase a
gliconeogênese e a glicogenólise hepáticas estejam ativadas.
A insulina também atua na síntese de proteínas e inibe a sua degradação. Os seus
efeitos na síntese proteica nos músculos esquelético e cardíaco e no fígado é exercido
principalmente no nível da tradução de moléculas de mRNA.

Regulação da síntese de glicogênio
A insulina é um hormônio anabólico que favorece majoritariamente processos de
síntese. No entanto, tem ação estimulante sobre a glicólise, exceção a essa característica,
assim como também tem efeito inibitório sobre a gliconeogênese.
No geral, a ação resultante de todos os efeitos da insulina no organismo é a redução
do nível de glicose sanguíneo, sendo considerado um hormônio hipoglicemiante. Isso
ocorre devido à inibição da produção e liberação de glicose no fígado através do
bloqueio da gliconeogênese e a glicogenólise. A insulina estimula o acúmulo de
glicogênio através do aumento do transporte de glicose no músculo e síntese de
glicogênio em fígado e músculo, através da defosforilação da enzima glicogênio
sintetase. Com o estímulo da insulina, a Akt fosforila e inativa a GSK-3, o que diminui
a taxa de fosforilação da enzima glicogênio sintetase e aumenta sua atividade (Figura 4).
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O mesmo hormônio, pela via PI3-K, também ativa a proteína fosfatase 1, que
defosforila a glicogênio sintetase diretamente. Na gliconeogênese, a insulina inibe
diretamente a transcrição de genes que codificam a fosfoenolpiruvato-carboxiquinase
(PEPCK), enzima chave no controle desse processo. Adicionalmente diminui a taxa de
transcrição do gene que codifica a fructose-1,6-difosfatase e a glicose-6-fosfatase e
aumenta a transcrição de genes de enzimas glicolíticas como a glicoquinase e a piruvato
quinase. As vias de sinalização que regulam a transcrição desses genes permanecem
desconhecidas, mas envolvem a Akt/PKB e outros fatores de transcrição.

Figura 4. Sinalização da insulina via Akt, fosforila e inativa a GSK-3, reduzindo a fosforilação da enzima
glicogênio sintetase e aumenta sua atividade. A mesma via ativa a fosfatase 1, que auxilia na redução da
gliconeogênese, defosforilando a glicogênio sintetase.

Regulação da síntese e degradação de lipídeos
Outra ação clássica da insulina é ativação da síntese de ácidos graxos no fígado em
períodos de excesso de carboidratos. A atuação desse hormônio sobre a homeostase
lipídica é regulada por uma família de fatores de transcrição designada SREBP (sterol
regulatory element-binding proteins). Tais fatores ativam diretamente a expressão de
aproximadamente 30 genes relacionados ao metabolismo da síntese e captação de
colesterol, ácidos graxos, triglicerídeos, fosfolipídeos e do cofator NADPH.
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No fígado, o SREBP-1c aumenta preferencialmente a transcrição de genes
envolvidos na síntese de ácidos graxos, entre eles os da enzima acetil-CoA carboxilase
(ACC), que converte a acetil-CoA em malonil-CoA e a ácido graxo sintetase (FAS), que
converte a malonil-CoA em palmitato. In vivo, a quantidade total de SREBP-1c em
fígado é reduzida pelo jejum, que suprime a secreção de insulina, e aumenta com a
realimentação. De forma semelhante, os níveis de mRNA do SREBP-1c diminuem em
animais com diabetes mellitus e aumentam após tratamento com insulina.
Nos adipócitos a insulina também reduz a lipólise através da inibição da enzima
lipase hormônio-sensível. Tal enzima é ativada pela via PKA (proteína quinase A), via
inibida pela insulina após ativar a fosfodiesterase AMP cíclico específica (PDE3B), que
reduz os níveis de AMP cíclico nos adipócitos, rota dependente da PI 3-K e Akt.

Considerações finais
É notória a evolução científica nos mecanismos de ação da insulina, assim como nas
alterações moleculares envolvidas na resistência à insulina, possibilitando um
direcionamento terapêutico.

Interessante destacar que muitas relações ainda

permanecem desconhecidas, principalmente com outros hormônios e com micro e
macronutrientes. Por isso, a compreensão do mecanismo de ação da insulina, bem como
suas vias de sinalizações e relações com aspectos biomoleculares e ambientais merecem
destaques.
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