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Curso: Integração Metabólica

O Que é insulina?

Hormônio proteico produzido nas células beta das ilhotas pancreáticas.

Produzido inicialmente como pré-pró insulina, uma cadeia proteica única 
contendo um peptídeo sinal, a primeira cadeia da insulina, o peptídeo C da 
insulina e a segunda cadeia da insulina.

Após perda do peptídeo sinal a pró-insulina é armazenada em grânulos dentro 
da célula beta onde sofre ação de enzimas específicas liberando o peptídeo C.
Ao ser secretada, quantidades idênticas de insulina e peptídeo C são liberados 
para a circulação.

A insulina final é formada então por 2 cadeias peptídicas ligadas por pontes de 
bissulfeto. 



Pâncreas Endócrino

Paul Langerhans
(1847-1888) 
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Quando a insulina é liberada?
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Quando a insulina é liberada?

Refeição







Liberação de insulina estimulada por hiperglicemia

Célula beta pancreática







Liberação de insulina por estímulo hormonal
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Onde vai agir a insulina?

Quais	são	os	efeitos	nas	células	alvo?



RECEPTOR DE INSULINA



Glicose

Quatro ações principais
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Ação da insulina nos tecidos









Ácidos graxos
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O que está representando a linha azul
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Quais são os tipos de Diabetes?
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Quais são os tipos de Diabetes?

Diabetes Insipidus
- Central
- Nefrogênica

Diabetes Mellitus
- Tipo 1
- Diabetes autoimune latente do adulto (LADA)
- Tipo 2
- Gestacional
- Pré-Diabetes 
- A diabetes MODY (Maturity onset diabetes of the young)



DIABETES
Insulino-dependente (IDDM) 

Tipo I

-Normalmente acomete 
pessoas < 20 anos  

-Peso Normal

-Produção de anticorpos
contra as ilhotas

-Inicia-se com uma insulite

-Presença de atrofia e destruição 
das células beta

Não insulino-dependente (NIDDM) 
Tipo II

-Normalmente acomete 
pessoas >30 anos 

-Obesos

-Não apresentam insulite

-Pequena diminuição das 
células beta

-Diminuição dos receptores 
de insulina e de sua sinalização
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Discussão

OBESIDADE
X

RESISTÊNCIA A INSULINA
X

HIPERGLICEMIA
X

T2DM



O que provoca a hiperglicemia no paciente 
de T2DM?





Mecanismos de Modulação da Sinalização do IR

1- Nível de expressão do IR na célula
1.1-mais transcrição ou degradação (KO IR)

2- Capacidade de autofosforilação
3- Capacidade de fosforilar os 2ºs mensageiros



Mecanismos de Modulação da Sinalização do IR

1- Nível de expressão do IR na célula

FOXO1 - inibe a transcrição na presença de insulina (fosforilação)
em jejum é defosforilada e se liga ao promotor ativando-o

APS (adaptadoras) – c-CBL – ubiquitinação e internalização (degradação)



Domínio Transmembrana
Domínio Justamenbrana
Domínio Tirosina Kinase
Região C-Terminal

IRS-2  não depende de pY972



a) ENPP1/PC-1
Ectonucleotide pyrophosphatase 
phosphodiesterase 1 

ou 
Plasma cell membrane 
glycoprotein 1

2 – Mecanismos de inibição da autofosforilação do IR

Polimorfismo no exon 4
K121Q (lisina p/ glutamina)
RI genética

25% de aumento do risco para DMT2

PC-1 [ ] não altera em rápidas 
variações de sensibilidade a 
insulina



2 – Mecanismos de inibição da auto-fosforilação do IR

b) –Tirosina fosfatases (PTPs)

LAR – leukocyte common 
antigen-related phosphatases
(inibe + IRS-2 ativação)

e PTP-1B (pY 1158, 1162 e 1163)



2 – Mecanismos de inibição da autofosforilação do IR

c) Modificações pós-traducionais

Serina/treonina fosforilação (c-jun N-
terminal kinase –JNK; proteina 
knase C – PKC; p38 MAPK

Fatores circulantes:

TNF-α e IL-6



2 – Mecanismos de inibição da autofosforilação do IR

c) Modificações pós-traducionais

O-linked glycosylation

UDP-GlcNAc



3- Inibidores de atividade tirosina kinase do IR3-

Família Grb (receptor bound)



Geis	Western\AKT\Análise.xls

3- Inibidores de atividade tirosina kinase do IR

Supressor of cytokine signaling - SOCS

SOCS3 – IRS-1

SOCS1 – IRS-2
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O Que provoca a resistência à insulina?
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O Que provoca a resistência à insulina?

Condições que dificultam a 
autofosforilação
e a atividade tirosina-kinase do IR:

- Obesidade (dose dependente)
- PCOS
- Sedentarismo
- Dietas: hiperlipídicas, alta frutose e HFS

(antes de ocorrer a obesidade)
-Hiperglicemia persistente

-Obs: a RI é hereditária e ao mesmo tempo adaptável
-Filhos de indivíduos que adquiriram RI possuem maior 
resistência a insulina



ARMAZENAMENTO DE GORDURA

LLP

AG

AG

AG
AG

TAG

TAG



LHS (lipase hormônio sensível )



LIPÓLISE NO TECIDO ADIPOSO
CATECOLAMINAS

ATP

LHS inativaLHS ativa Proteína quinase A

(+)

AMPc
Adenil ciclase

(+)

TAG

b

AG

AG
alb

AG
alb



Tecido Adiposo

AGL

AGL

AGL

TG

INSULINA
+ LLP

CATECOLAMINAS
+ LHS

INSULINA

enzima lipase lipoprotéica 



Fatores endócrinos do Tec. Adiposo

TNF-α
IL-6
Resistina

FFA- AGL



2 – Mecanismos de inibição da autofosforilação do IR

c) Modificações pós-traducionais

Serina/treonina fosforilação (c-jun N-
terminal kinase –JNK; proteina 
knase C – PKC; p38 MAPK

Fatores circulantes:

TNF-α e IL-6



Efeito do acúmulo de FFA

No músculo
No fígado
Na célula β pancreática



LIPOPROTEÍNA



Lipoproteínas

Col-E Col TG FL ApoLP Funções

QM 5 2 84 7 2
Transporte de TG

Intestino      TA, músculo e fígado

VLDL 12 7 55 18 8
Transporte de Col e TG                                         

Fígado       tecidos                           

IDL 23 8 32 21 16

LDL 38 10 9 22 21
Transporte de Col

fígado e tecidos

HDL 17 3 4 28 48
Transporte de Col
Tecido          fígado

% DE MASSA TOTAL

Adaptado de QUINTÃO, 1992.



Lipoproteínas - 1

Intestino QM

VLDL

IDL

LDL

LDL
LLP

Tecidos

Fígado

IDL = "Lipoproteína de Densidade Intermediária" 



ARMAZENAMENTO DE GORDURA

LLP

AG

AG

AG
AG

TAG

TAG



TA e Lipólise

Em seres humanos o efeito lipolítico das catecolaminas é
dependente do balanço entre receptores α e β
adrenérgicos.

O receptor α2 inibe a lipólise enquanto que os receptores β2
estimula a lipólise. Normalmente há um predomínio
lipolítico dos receptores b.

A lipólise basal dos grandes adipócitos oriundos de obesos
é maior que do que a dos adipócitos pequenos de
indivíduos não portadores de obesidade.
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Questões

1- Onde é produzida a insulina e qual são os estímulos para sua 
liberação.
2- O que é peptídeo C da insulina e qual sua importância na 
clinica de nutrição?
3- Quais são os tipos de diabetes?
4- Quais são as diferenças da Diabetes Mellitus tipo 1 e 2?
5- Resistência à insulina é um parâmetro sistêmico ou local? 
Explique.
6- O que causa o aumento da resistência à insulina?
7- Por quê, em pacientes com alta resistência a insulina, existe 
um aumento da acilação de ácidos graxos no tecido adiposo? 
Explique se a insulina aumenta ou reduz a acilação, e se há 
paradoxo na afirmação anterior.


