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RESUMO 
 

 
BERTI, D.A. Peptídeos intracelulares na obesidade e resistência à insulina. 192 
f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010.   

 

A hipótese de que peptídeos gerados como produtos de proteólise intracelular 

poderiam modular cascatas de sinalização, foi originalmente proposto pelo nosso 

grupo. Um estudo realizado por Heimann et al. (2005) mostrou que camundongos 

geneticamente modificados e submetidos à dieta hiperlipídica, apresentavam uma 

diferença no conteúdo intracelular de peptídeos e uma melhora da resistência à 

insulina. Neste trabalho, investigamos o conteúdo peptídico intracelular do tecido 

adiposo de animais que desenvolveram obesidade e resistência à insulina, após 

serem submetidos à dieta cafeteria. Duas sequências peptídicas apresentaram 

100% de aumento no tecido adiposo de animais submetidos à dieta cafeteria, em 

relação aos controles, tendo sido analisadas por ensaios de cinética enzimática, 

captação de glicose, Western blot e cromatografia de afinidade. Os resultados 

obtidos corroboram os dados de Heimann et al. (2005) de que peptídeos 

intracelulares podem estar envolvidos na resistência à insulina, modulando o 

transporte de glicose no tecido adiposo. 

 

 

Palavras-chave: Obesidade. Resistência à Insulina. Peptídeos. Tecido Adiposo. 

Espectrometria de Massas.  
 



 

ABSTRACT 

 

BERTI, D.A. Intracellular peptides in obesity and insulin resistance. 2010. 192 p. 
Ph.D.Thesis (Biological Science) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo.   
 
 

The hypothesis that peptides generated as degradation products of 

intracellular proteolyses could modulate signaling pathways, was originally proposed 

by our group. A study by Heimann et al. (2005) showed that mice genetically 

modified and fed with high-fat diet, showed a difference in intracellular content of 

peptides and an improvement of insulin resistance. In this study, we investigated the 

intracellular peptide content from adipose tissue of animals that developed obesity 

and insulin resistance after being treated with the Western diet. Two peptide 

sequences showed 100% increase in adipose tissue of animals submitted to the 

Western diet compared to controls, and were analyzed by enzymatic assays, glucose 

uptake, Western blot and affinity chromatography. Altogether, these results 

corroborate previous suggestions that intracellular peptides may be involved in 

insulin resistance, modulating glucose transport in adipose tissue. 

 

 

Keywords: Obesity. Insulin Resistance. Peptides. Adipose Tissue. Mass 

Spectrometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Comunicação celular  
 

As células utilizam diversos sinais para se comunicarem e se adaptarem a um 

determinado ambiente. Em uma comunicação característica, as células sinalizadoras 

produzem uma molécula sinal que é detectada pelas células alvo através de 

proteínas receptoras que reconhecem e respondem especificamente à molécula 

sinal.  Estas moléculas sinalizadoras que transitam entre as células podem ser de 

diversos tipos, como, proteínas, peptídeos, aminoácidos, nucleotídeos, esteróides, 

derivados de ácidos graxos e até mesmo gases dissolvidos (ALBERTS, 2008).  

A maioria das proteínas receptoras de superfície celular pertence a três 

grandes famílias: receptores associados a canais iônicos, receptores acoplados a 

proteína G ou receptores associados à tirosina quinases. Estas famílias diferem na 

natureza do sinal intracelular que geram após a ligação da molécula sinalizadora 

extracelular, formando diferentes cascatas de sinalização intracelular. A identificação 

de receptores específicos e seus segundos mensageiros leva a identificação de uma 

via clássica de sinalização intracelular que ocorre de forma linear (ALBERTS, 2008). 

Contudo, este modelo de sinalização não está sendo suficiente para explicar a 

complexidade da transdução de sinal destas cascatas e o controle integrado das 

funções celulares (TANIGUCHI et al., 2006). Um dos grandes desafios para se 

entender a sinalização gerada por qualquer ligante ao seu receptor é a identificação 

dos seus componentes ou nódulos das grandes redes de interações que se formam 

no meio intracelular. Outro grande desafio é entender como estas redes de 

interações fazem com que uma cascata de sinalização se comunique com outras 

preservando ao mesmo tempo a homeostasia celular (KHOLODENKO, 2006; 

TANIGUCHI et al., 2006).   

 Atualmente o entendimento da cascata de sinalização celular gerada pelos 

receptores associados a enzimas tirosina quinase tem despertado grande interesse 

científico, devido ao importante papel que estes receptores desempenham na 

embriogênese, sobrevivência, diferenciação e proliferação celular, apoptose e 

metabolismo de glicose. Disfunções na sinalização destes receptores levam ao 

desenvolvimento de doenças severas em humanos, como câncer, síndromes 
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inflamatórias crônicas e diabetes (GRAY et al., 2003; HUNTER, 2000; 

KHOLODENKO, 2006; SCHLESSINGER, 2000). Uma vez ativados, os receptores 

associados à tirosina quinases sofrem dimerização ou transições alostéricas que 

resultam na ativação de tirosinas quinases intrínsecas que induzem a fosforilação de 

múltiplos resíduos de tirosina, os quais transmitem o sinal bioquímico a diversos 

alvos citoplasmáticos (AVRUCH, 1998). A resposta celular resultante desta 

sinalização ocorre através de um complexo circuito bioquímico de interações 

proteína-proteína, responsáveis pela formação das complexas cascatas de 

transdução de sinal (KHOLODENKO, 2006; TANIGUCHI et al., 2006).   

A insulina, por exemplo, é um importante hormônio peptídico responsável pela 

ativação de um tipo de receptor associado à tirosina quinase, denominado receptor 

de insulina, que promove a transdução de sinal de diversas cascatas de sinalização 

importantes para a manutenção do metabolismo de glicose, diferenciação e 

crescimento celular (SALTIEL e KAHN, 2001; SALTIEL e PESSIN, 2002). 

Disfunções na atividade deste receptor levam ao desenvolvimento de doenças 

metabólicas e neurodegenerativas, como resistência à insulina, diabetes, obesidade 

e doença de Alzheimer (KRONER, 2009; SALTIEL e KAHN, 2001; SALTIEL e 

PESSIN, 2002). Desta forma, o entendimento das interações proteína-proteína que 

medeiam cascatas de sinalização intracelular, ou a transdução de sinal gerado pela 

interação ligante-receptor é de grande importância terapêutica, uma vez que o 

desenvolvimento de novos fármacos que interfiram com interações proteína-proteína 

poderiam auxiliar no tratamento de diversas doenças.   

 

1.2 Interações proteína-proteína 
 
Um dos resultados mais surpreendentes dos projetos de sequenciamento 

genômico foi a descoberta de que o número de genes é muito menor do que se 

havia imaginado. Além disso, verificou-se também que o número de genes é muito 

similar entre diferentes organismos estudados (GAVIN et al., 2002; LANDER et al., 

2001; STUMPF et al., 2008; VENTER et al., 2001). O nematóide Caenorhabditis 

elegans, por exemplo, possui um número de genes muito similar ao de seres 

humanos, enquanto que alguns vegetais, como arroz e milho, possui um número de 

genes muito maior que indivíduos humanos (STUMPF et al., 2008). 



23 
 

Diante destes fatos, constatou-se que a complexidade biológica de um 

organismo não poderia estar relacionada simplesmente ao número de genes, mas 

sim ao número de interações protéicas que os organismos poderiam formar (GAVIN 

et al., 2002; STUMPF et al., 2008). Neste sentido, iniciou-se uma nova fase de 

estudos com o objetivo de se entender o número de interações que os produtos 

destes genes poderiam formar em um determinado organismo, a qual foi 

denominada de interatoma (SANCHEZ et al., 1999). Recentes avanços neste 

sentido mostram que apesar dos seres humanos apresentarem um genoma 50% 

maior do que o genoma do C. elegans, o número de interações que o mesmo pode 

formar é cerca de 300 % maior (Figura 1; STUMPF et al., 2008). Desta forma, a 

compilação das redes de interações proteína-proteína passou a ser uma importante 

ferramenta na descoberta de novas funções protéicas e a continuidade do 

mapeamento sistemático das interações protéicas em humanos, e em outros 

organismos, é indispensável para o entendimento da complexidade dos processos 

celulares. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Número de interações protéicas em diferentes organismos. O gráfico representa o 

número de proteínas presente nos diferentes organismos descritos (S cerevisiae, D. 
melanogaster, C. elegans e H. sapiens) em relação ao número estimado de interações 
que estas proteínas podem formar conforme estimativas descritas pelos estudos do 
interactoma. Adaptado de Stumpf et al., 2008.  
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1.3 Módulos de interações protéicas 

 
As proteínas raramente agem sozinhas. Na maior parte das vezes, elas 

interagem com outras proteínas, DNA, RNA ou ainda moléculas de outra natureza 

para orquestrar uma tarefa celular determinada. Estes complexos protéicos 

representam mais do que a soma das partes, adquirindo muitas vezes uma nova 

função. Para que a interação entre as proteínas aconteça, os domínios de interação 

são fundamentais (GAVIN et al., 2002). 

A sinalização entre proteínas apresenta tipicamente uma organização em 

forma de módulos, compostos por domínios com funções catalíticas, intercalados 

com regiões que servem como sítios de ancoramento, ou por domínios que se 

apresentam como substratos para outras moléculas.  Atualmente, aproximadamente 

100 módulos de interações protéicas têm sido identificados como reconhecedores 

de uma enorme gama de sinais químicos, tais como ubiquitinas, fosforilação e 

acetilação (SCOTT e PAWSON, 2009). 

O domínio de homologia 2 de Src (SH2), por exemplo, é constituído de 

aproximadamente 100 aminoácidos que se ligam a sítios específicos de tirosinas 

fosforiladas, sendo que o genoma humano codifica aproximadamente 120  domínios 

deste tipo, que estão incorporados em uma variedade de proteínas (PAWSON e 

NASH, 2003; SCOTT e PAWSON, 2009). 

Outros domínios podem ligar motivos de forma mais ampla e estarem 

envolvidos com um maior número de atividades biológicas. Esses últimos incluem os 

domínios de homologia 3 de Src (SH3) que regulam processos como a transdução 

de sinal, tráfego de vesículas e proteínas, organização do citoesqueleto, polaridade 

celular, assim como geração de organelas e vesículas (MAYER, 2001; SCOTT e 

PAWSON, 2009). Estes domínios de interação podem endereçar proteínas a locais 

específicos dentro das células (micro-ambientes), proporcionando um mecanismo 

ideal de reconhecimento de modificações pós-traducionais, e proporcionando a 

formação de complexos multi-protéicos relacionados à transdução do sinal, bem 

como de controle da atividade e especificidade enzimática (PAWSON e NASH, 

2003; PAWSON e SCOTT, 1997; SCOTT e PAWSON, 2009). 

 No processo de transdução de sinal, enzimas constantemente geram 

aminoácidos modificados em seus substratos que são então reconhecidos por 
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módulos protéicos específicos. Assim, sítios fosforilados em tirosinas pela ação de 

tirosina quinases, ligam efetores que reconhecem domínios contendo tirosinas 

fosforiladas, como o domínio de ligação à fosfotirosina (PTB) ou SH2 (YAFFE, 2002; 

YAFFE SMERDON, 2001). Já os fosfatidilinositídeos produzidos por quinases de 

fosfoinositídeos recrutam domínios do tipo homólogo a pleckstrina (PH), homólogo a 

Phox (PX) e FYVE, entre outros (CULLEN, 2001).  

As células, portanto, utilizam-se de várias combinações entre um grupo 

limitado de domínios para direcionar as complexas reações necessárias ao 

funcionamento de seus sistemas regulatórios de sinalização intracelular. 

 

1.4 Uso de peptídeos na regulação de interações proteína-proteína 
 

Estudos demonstram que sequências peptídicas curtas racionalmente criadas 

são capazes de alterar a interação proteína-proteína, com efeitos significativos em 

modelos animais. Peptídeos como o Ht31, derivado da proteína associada à quinase 

de tireóide humana dependente de AMPc (AKAP) têm sido usados para alterar a 

localização da PKA nas células (ROSENMUND et al., 1994). Da mesma forma, foi 

demonstrado que a quinase c-Jun N-terminal (JNK), membro do grupo das proteínas 

quinases ativadas por mitógenos (MAPK), é inibida por um peptídeo derivado da 

proteína ligadora de JNK (JIP) que impede o acesso da quinase ao seu substrato, o 

c-Jun N-terminal. Quando uma versão permeável à célula deste peptídeo foi injetada 

em camundongos, observou-se uma melhora significativa da resistência à insulina e 

por conseguinte da tolerância à glicose em um modelo de diabetes do tipo 2 

(KANETO et al., 2004; STEBBINS et al., 2008). Além disso, Kheifets et al. (2006) 

mostraram que um peptídeo de 8 resíduos de aminoácidos derivado da anexina V 

era capaz de inibir a translocação da δPKC após ativação e consequentemente sua 

ação, como confirmado por seu efeito protetor em um modelo animal de infarto 

cardíaco (KHEIFETS et al., 2006). 

Diante destes e de outros dados, fica claro que peptídeos que mimetizam os 

sítios de interação entre proteínas são capazes de interferir acentuadamente na 

sinalização celular (BURNS-HAMURO et al., 2003). 
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1.5 Peptídeos carreadores TAT  
 

As membranas biológicas formam uma barreira que previne o fluxo de 

moléculas para dentro e para fora das células (LIPINSKI et al., 2001).  Por muitos 

anos, uma sequência peptídica curta, denominada de domínio de transdução de 

proteína (PTD) e também conhecida como peptídeos carreadores (do inglês, cell-

penetrating peptides) tem sido uma importante ferramenta utilizada para internalizar 

proteínas impermeáveis à membrana plasmática. Este processo de permeabilização 

de proteínas pela membrana plasmática, através de peptídeos carreadores foi 

denominado de transdução de proteínas, e desde então, numerosos peptídeos 

carreadores foram descobertos. O peptídeo carreador presente na proteína 

transativadora (TAT) do vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi descoberto em 

1988 (FRANKEL e PABO, 1988; GREEN e LOEWENSTEIN, 1988) e até o 

momento, tem sido o mais utilizado e caracterizado (BEGLEY et al., 2004; CUNHA 

et al., 2008; LINDSAY, 2002; SOUGHAYER et al., 2004; WADIA e DOWDY, 2002). 

A presença de muitos aminoácidos básicos na sua sequência (RKKRRQRRR) pode 

ser considerada uma explicação para a sua habilidade em cruzar a membrana 

plasmática, embora o mecanismo exato pelo qual o peptídeo TAT é internalizado 

pela célula ainda seja desconhecido (EMBURY et al., 2001; SOUGHAYER et al., 

2004). Estudos têm sugerido que o proteoglicano heparan-sulfato apresenta uma 

importante participação no processo de internalização desses peptídeos 

(NASCIMENTO et al., 2007; TYAGI et al., 2001; ZIEGLER et al., 2005). 

A utilização do peptídeo carreador TAT ligado covalentemente a peptídeos 

racionalmente desenhados, foi utilizado por muitos estudos de cascatas de 

sinalização celular, in vitro, ex-vivo e in-vivo, proporcionando um grande avanço 

nessa área (BEGLEY et al., 2004). Porém, devido à interferência do peptídeo TAT 

na localização intracelular de alguns destes peptídeos de interesse, novos estudos 

começaram a utilizar ligações reversíveis, como pontes dissulfeto, para o 

acoplamento da sequência carreadora TAT aos peptídeos de interesse 

(SOUGHAYER et al., 2004). Como o meio intracelular é altamente redutor, as 

pontes dissulfeto são desfeitas no momento em que esses peptídeos entram em 

contato com o citoplasma, deixando o peptídeo de interesse livre para interagir com 

o seu alvo intracelular (BEGLEY et al., 2004; SOUGHAYER et al., 2004). De fato, 

estudos mostram que peptídeos moduladores de PKC, acoplados covalentemente a 



27 
 

sequência carreadora TAT, apresentam menor atividade intracelular, quando 

comparados ao mesmo peptídeo acoplado a sequência carreadora TAT por pontes 

dissulfeto (BEGLEY et al., 2004; CHEN et al., 2001).  

 

1.6 Peptídeos e a sinalização intracelular 
 

Peptídeos são produzidos pelas células a partir de proteínas sintetizadas 

especificamente para esta finalidade (pró-proteínas), ou como sub-produtos do 

metabolismo protéico. No primeiro caso, os produtos formados são conhecidos 

agentes moduladores da comunicação celular (neuropeptídeos) que agem através 

da ligação a receptores localizados na membrana plasmática. No segundo caso, 

peptídeos intermediários são gerados em compartimentos outros que não aqueles 

especializados em degradação protéica pela digestão limitada de proteínas. 

Enquanto os neuropeptídeos já foram extensivamente estudados e caracterizados, 

pouco se sabe a respeito da função biológica dos intermediários peptídicos gerados 

no meio intracelular. 

Peptídeos que atuam sobre receptores na membrana plasmática são gerados 

em compartimentos citoplasmáticos especializados (via secretória), após proteólise 

limitada de proteínas específicas geralmente denominadas pró-hormônios (SEIDAH 

e CHRETIEN, 1999; SEIDAH e PRAT, 2002). Em contraste, no citosol e núcleo, 

peptídeos são formados continuamente no processo de degradação natural de 

proteínas (GOLDBERG, 2003). Em células eucarióticas, a maioria das proteínas 

destinadas a degradação são inicialmente marcadas por uma cadeia polipeptídica 

de ubiquitina em um processo dependente de energia, e posteriormente digeridas a 

pequenos peptídeos pela ação do proteasoma 26S, um grande complexo proteolítico 

envolvido na regulação da divisão celular, expressão gênica, e apresentação 

antigênica, dentre outros (LECKER e GOLDBERG, 2002; ORLOWSKI, 1990). Este 

complexo multi-catalítico 26S é formado pela associação das subunidades 19S e 

20S, que constituem a forma ativa do proteasoma in vivo, responsável por grande 

parte do processo regular de degradação intracelular de proteínas ou turnover 

protéico (Figura 2; GLICKMAN e CIECHANOVER, 2002; GOLDBERG, 2003). 

Peptídeos gerados pelo proteasoma no citosol e núcleo (WOJCIK e 

DEMARTINO, 2003) são rapidamente hidrolisados a aminoácidos que são então 
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utilizados na síntese de novas proteínas e no metabolismo intermediário 

(GOLDBERG, 2003; ORLOWSKI, 1993). No entanto, em células de mamíferos, 

peptídeos intracelulares gerados pelo proteasoma podem escapar da degradação 

completa sendo apresentados pelo sistema imune em complexo com moléculas de 

histocompatibilidade de classe I (MHC-I; GOLDBERG et al., 2002; ROCK et al., 

2002). É notavel que em mamíferos essa rota de escape permita que 

aproximadamente 10.000 peptídeos estejam presentes em associação com MHC-I 

na superfície de cada uma de nossas células(RAMMENSEE, 2002). Além do 

proteasoma 26S, a tripetidil peptidase II, uma aminopeptidase da família das 

subtilisinas com atividade endoproteolítica, tem sido implicada na geração 

intracelular de peptídeos apresentados por MHC-I (GEIER et al., 1999; SEIFERT et 

al., 2003). 

Enquanto a apresentação de antígenos por MHC-I é considerada um 

processo especializado, a degradação de proteínas mediada pelo proteasoma com 

concomitante formação de peptídeos ocorre em procariontes e eucariontes 

(GOLDBERG, 2003). Em eucariontes, por exemplo, de 30 a 90% das proteínas 

recém sintetizadas podem ser degradadas pelo proteasoma em minutos (LECKER e 

GOLDBERG, 2002; LIPPINCOTT-SCHWARTZ et al., 1988). Portanto, a ação 

concomitante do proteasoma e de outros sistemas proteolíticos extra-lisossomais 

(KESSLER et al., 2002; NIEDERMANN et al., 1999), em diferentes ambientes 

celulares como citosol e núcleo, sugere constante formação e liberação de 

peptídeos livres dentro das células eucariontes (GOLDBERG, 2003; FERRO et al., 

2004; PICKART, 2004). 
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Figura 2 - Representação esquemática do proteasoma 26S. O proteasoma 26S consiste de uma 

porção regulatória 19S e um complexo catalítico 20S. Adaptado de Schwechheimer e 
Deng, 2001.  

 

Tem sido demonstrado em estudos recentes do nosso grupo que peptídeos 

intracelulares são capazes de modular a sinalização de receptores acoplados a 

proteína G, em células CHO e HEK 293, por ensaios de transcrição do gene 

repórter para a enzima luciferase (CUNHA et al., 2008). Estes peptídeos foram 

isolados do homogenato de cérebro de ratos pela técnica desenvolvida por Rioli et 

al. (2003), que utiliza a olipeptidase EP24.15 inativada por uma mutação pontual no 

seu sítio catalítico. Além disso, este trabalho também mostrou que a 

superexpressão da oligopeptidase EP24.15, envolvida no metabolismo de 

peptídeos intracelulares (BERTI et al., 2009), foi capaz de modular a sinalização de 

receptores acoplados a proteína G (receptores At1 e β-adrenégicos) em células 

CHO e HEK293 (CUNHA et al., 2008). 

Dessa maneira, de forma conjunta, os estudos descritos acima indicam que 

peptídeos gerados pelo proteasoma podem servir como moduladores naturais da 

sinalização celular, do endereçamento de proteínas, entre outros, competindo com 

sítios específicos de modificações pós-traducionais (sítios de fosforilação) na 

proteína adaptadora correspondente, bem como modulando interações específicas e 

reações enzimáticas (FERRO et al., 2004).  
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Neste cenário, oligopeptidases intracelulares teriam um papel importante 

regulando a disponibilidade (vida média) desses substratos peptídicos com potencial 

para alterar cascatas de fosforilação e consequentemente a função celular, uma vez 

que as mesmas são as candidatas naturais a degradar ou gerar peptídeos no meio 

intracelular (BERTI et al., 2009; PORTARO et al., 1999; SILVA et al., 1999). 

 

1.7 Oligopeptidases EP24.15 e EP24.16 e o metabolismo intracelular de 
peptídeos 

 

A oligopeptidase EC3.4.24.15 (EP24.15; também conhecida como thimet-

oligopeptidase) e a oligopeptidase EC3.4.24.16 (EP24.16; também conhecida como 

neurolisina) foram inicialmente detectadas e purificadas do homogenato de cérebro 

de ratos (CHECLER et al., 1983; ORLOWSKI, 1993). Através de estudos sobre a 

degradação de peptídeos biologicamente ativos, Orlowski et al. (1993), descreveram 

uma oligopeptidase de citoplasma de cérebro de ratos como sendo uma 

metalopeptidase semelhante à anteriormente descrita oligopeptidase A (CAMARGO 

e GRAEFF, 1969; CARVALHO e CAMARGO, 1981). 

Durante estudos visando elucidar o mecanismo de degradação da 

neurotensina nas membranas sinápticas isoladas de cérebros de ratos, Checler et 

al. (1983) purificaram e caracterizaram a neurolisina. Em 1995, Dauch et. al. (1995), 

isolaram e sequenciaram o cDNA que codifica a neurolisina de cérebro de ratos, 

sendo que esta proteína mostrou 80% de similaridade e 63% de identidade com a 

EP24.15, previamente clonada de testículos de ratos, considerada idêntica à 

metalopeptidase identificada no cérebro de animais desta mesma espécie 

(PIEROTTI et al., 1990). 

As enzimas EP24.15 e EP24.16 apresentam um motivo característico de 

metaloproteases, HEXXH, envolvido na coordenação do átomo de zinco. Cummins 

et al. (1999) demonstraram, através de mutações sítio-dirigidas, os resíduos 

responsáveis pela coordenação do zinco no sítio ativo (H473ExxH477) da EP24.15, 

mostrando ainda que um ácido glutâmico na posição 502 (E502) localizado a 25 

resíduos depois deste motivo HExxH, seria o terceiro ligante deste íon. 

Os primeiros estudos realizados com o intuito de esclarecer as funções 

biológicas da EP24.15 e da EP24.16 demonstraram que estas enzimas metabolizam 
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peptídeos como a bradicinina, a angiotensina e a neurotensina (CHECLER et al., 

1995; CHU e ORLOWSKI, 1985; ORLOWSKI et al., 1983). Mais recentemente, 

(SHRIMPTON et al., 2000), utilizando o inibidor N-[1-(R,S)-carboxi-3-fenilpropil]-Ala-

Aib-Tir-p-aminobenzoato (JA2 ; um inibidor potente e estável da EP24.15), 

verificaram a potenciação da hipotensão induzida pela bradicinina em ratos, 

confirmando a participação da oligopeptidase EP24.15 no metabolismo da 

bradicinina. Por isso, acreditou-se por muito tempo que a EP24.15 e a EP24.16 

estavam envolvidas unicamente no metabolismo de neuropeptídeos extracelulares 

(RIOLI et al., 1998). 

Entretanto, foi observado que a EP24.15 e EP24.16 encontram-se localizadas 

predominantemente no interior das células (FONTENELE-NETO et al., 2001) e mais 

ainda, que são desprovidas de peptídeo sinal para entrada na via secretória 

(FERRO et al., 1999; RUSSO et al., 2009), sugerindo que, senão a principal, pelo 

menos uma das funções destas peptidases está relacionada a processos 

intracelulares (BERTI et al., 2009; FERRO et al., 2004). 

Portaro et al. (1999) e Silva et al. (1999) demonstraram claramente que a 

EP24.15 tem um importante papel na rota de apresentação de peptídeos 

antigênicos, e que poderia estar protegendo estes peptídeos no citoplasma, ao invés 

de degradá-los, como seria esperado por se tratar de uma peptidase. Por outro lado, 

Saric et al., (1999) sugerem que a função da EP24.15 seria a de degradar e não 

proteger os peptídeos gerados pelo proteasoma e apresentados pelas MHC I, 

levando a conclusões paradoxais considerando os dados obtidos anteriormente por 

Silva et al. (1999) e Portaro et al. (1999). Contudo, nos experimentos conduzidos por 

Saric et al. (2001), tanto a concentração da enzima recombinante utilizada, como o 

tempo de incubação, excederam em muito as condições utilizadas por Portaro et al. 

(1999), explicando, pelo menos em parte, as discrepâncias entre os resultados 

(Figura 3). 
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Figura 3 – Representação esquemática da participação da EP24.15 na apresentação de 
antígenos de MHC-I.(1) A degradação de proteínas mediada pelo proteasoma com 
concomitante formação de peptídeos ocorre em procariontes e eucariontes (Goldberg 
2003). (2, 3, 5 e 6) A EP24.15 pode converter alguns produtos do proteasoma em 
peptídeos antigênicos ao mesmo tempo que pode proteger alguns destes peptídeos, 
considerados inibidores competitivos com grande afinidade por esta peptidase, contra 
a degradação para serem apresentados na superfície da célula pelo complexo MHC-I  
(PORTARO et al., 1999; SILVA et al., 1999). (4) Por outro lado, existem outros 
trabalhos da literatura sugerindo que a função da EP24.15 seria a de degradar 
completamente os peptídeos gerados pelo proteasoma (Saric et al. 2001). Adaptado 
de Glucksman et al., 2003. 

 

 

Desta forma, para identificar novos peptídeos intracelulares e explorar o papel 

geral das oligopeptidases no metabolismo de peptídeos pós-proteasoma, Rioli et al. 

(2003) desenvolveram um experimento que utiliza formas inativas das 

oligopeptidases EP24.15 e EP24.16 para capturar peptídeos endógenos naturais, 

que possuem sequências de aminoácidos correspondentes às proteínas 

intracelulares. O uso da forma inativa da EP24.15 permitiu o isolamento e 

identificação de vários peptídeos naturais anteriormente desconhecidos, sendo que 

a maioria fazia parte das sequências de proteínas intracelulares, e 77% destes 

apresentavam sítios de modificação pós-traducional. (Figura 4; MACHADO et al., 

2006). Machado et al. (2006) demonstraram também que modificações pós-

traducionais em peptídeos, como fosforilações, poderiam ser um mecanismo de 
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proteção contra degradação por enzimas citosólicas, o que regularia a participação 

de peptídeos intracelulares nos processos de interação entre proteínas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Distribuição dos peptídeos identificados por Rioli et al. (2003) conforme 

modificações pós-traducionais determinadas por análises bioinformáticas. A 
análise de todos os peptídeos identificados pela técnica de Rioli et al. (2003) mostra 
que 77% destes possuem sítios de modificações pós traducionais. Estes achados nos 
proporcionaram fortes indícios de que os peptídeos intracelulares, substratos das 
oligopeptidases, realmente poderiam regular cascatas de sinalização intracelular. 
Adaptado de Machado et al., 2006. 

 

 

Um recente estudo do nosso grupo (BERTI et al., 2009) demonstrou a 

existência de um novo grupo de 116 peptídeos no meio intracelular de células 

HEK293, os quais foram caracterizados como substratos, produtos ou peptídeos não 

degradados pela EP24.15. De fato, estes resultados demonstram de forma 

contundente que alguns fragmentos de proteínas intracelulares estão normalmente 

presentes nas células, podendo ser detectados e quantificados (BERTI et al., 2009). 

Além disso, este estudo também contradiz os trabalhos da literatura que afirmam 

que após a degradação pelo proteasoma, todos os peptídeos são rapidamente 

hidrolisados a aminoácidos por peptidases citosólicas (AKOPIAN et al., 1997; REITS 

et al., 2003; SARIC et al., 2004; YORK et al., 2003). Corroborando nossos 

resultados sobre a existência de peptídeos intracelulares, (BEREZNIUK et al., 2010) 

demonstraram a presença de um novo grupo de 168 desses peptídeos no cérebro 

de camundongos. 
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1.8 Peptídeos relacionados ao desenvolvimento de obesidade e resistência a 
insulina  
 

Apesar de estarmos sujeitos a variações diárias no consumo de comida e 

atividade física, o nosso organismo é capaz de regular precisamente o apetite e o 

gasto de energia, no intuito de se manter o peso corpóreo constante por um longo 

período. Este controle é mantido pelo hipotálamo através de peptídeos circulantes 

no plasma, como a leptina e a insulina, que sinalizam o estado nutricional de jejum 

ou pós-prandial, assim como as reservas de energia armazenadas no tecido adiposo 

(WOODS e D'ALESSIO, 2008).  

Um grande número de peptídeos denominados orexígenos (relacionados ao 

aumento do consumo de comida) e anorexígenos (relacionados à diminuição do 

consumo de comida) têm sido implicados na regulação do apetite e balanço 

energético coordenado pelo hipotálamo (ARORA e ANUBHUTI, 2006; FRICKER, 

2007). A tabela 1 representa uma lista de alguns destes peptídeos.  

Deficiências na síntese e na sinalização destes peptídeos levam a desordens 

metabólicas, como obesidade, resistência a insulina e síndrome metabólica. De fato, 

estes fenótipos podem ser observados em camundongos ob/ob e db/db, que 

apresentam deficiência na produção do peptídeo leptina e de seu receptor, 

respectivamente, devido a mutação dos genes que os codificam (ANUBHUTI e 

ARORA, 2008). Estudos com camundongos obesos Cpefat/fat, também apontam que 

as causas da obesidade desenvolvidas nestes animais, podem estar relacionadas 

com a falha no processamento de alguns peptídeos, devido à falta da enzima 

processadora carboxipeptidase E (FRICKER, 2007).  
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Tabela 1- Peptídeos orexígenos e anorexígenos relacionados ao controle do apetite 
e com o balanço energético 

 

 
No entanto, além dos peptídeos orexígenos e anorexígenos já conhecidos, 

outros estudos mostram que o desenvolvimento da obesidade e resistência à 

insulina em camundongos trangênicos para o gene da enzima conversora de 

angiotensina II (ECA), poderia estar relacionado com a presença de peptídeos 

intracelulares (HEIMANN et al., 2005). Nestes estudos, Heimann et al. (2005) 

demonstraram, que camundongos submetidos à dieta hiperlipídica e contendo três 

cópias do gene da ECA, apresentavam um perfil de peptídeos intracelulares de 

menor peso molecular em relação aos camundongos contendo uma cópia do gene 

da ECA (Figura 5). Foi observado também que estes animais contendo 3 cópias do 

gene da ECA apresentavam uma melhor sensibilidade a insulina e uma diminuição 

Orexígenos (aumento do consumo 
alimentar) 

Anorexígenos (diminuição do consumo 
alimentar 

 
neuropeptideo Y (NPY) 

 
hormônio estimulador de alfa melanócito (α-
MSH) 

 
peptídeo homólogo a proteína agouti (AgRP) 
 

 
leptina  

 
galanina 
 

 
insulina 
 

 
hormônio concentrador de melanina (MCH) 
 

 
fator liberador de corticotrofina (CRF)  
 

 
encefalinas  
 

 
transcrito regulador de cocaína e anfetamina 
(CART) 
 

 
dinorfinas  
 

 
urocortinas  

 
endorfinas 
 

 
homônio liberador de tireotrofina (TRH) 
 

 
nociceptina/orfanina FQ 
 

 
neurotensina  
 

 
orexinas / hipocretinas 

 
glucagon-like peptide-1 (GLP-1)  
 

 
grelina  
 

 
colecistocinina (CCK)  
 

 
 

 
amilina  
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Total peptides Identical peptides Total distinguish 
peptides

AT1 exp 88 16 72
AT3 exp 74 16 58

A

1 copy

3 copies

0 1000 2000 3000 4000

Peptide Mass (Da)

B

da atividade enzimática das oligopeptidases EP24.15 e EP24.16, em relação aos 

camundongos com uma cópia do gene da ECA (HEIMANN et al., 2005).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Peptídeos intracelulares identificados por LC/MS/MS em camundongos 

geneticamente modificados para o gene da ECA. Peptídeos foram extraídos do 
tecido adiposo de camundongos com uma ou três cópias do gene da ECA e foram 
incubados com a forma inativa da EP24.15 conforme a metodologia de Rioli et al. 
(2003) e analisados por LC/MS/MS. (A) Número de peptídeos identificados no tecido 
adiposo de camundongos contendo uma ou três cópias do gene da ECA. (B) 
Distribuição de massas dos peptídeos identificados em camundongos contendo uma 
ou três cópias do gene da ECA. Adaptado de Heimann et al., 2005.   

 

 

Estes e outros fatos levaram nosso grupo a formular a hipótese de que 

peptídeos intracelulares gerados pelo proteassomo 26S durante o turnover protéico, 

poderiam regular interações entre proteínas dentro das células, modulando cascatas 

de sinalização, como a da insulina, em modelos de animais obesos e resistentes à 

insulina (FERRO et al., 2004, HEIMANN et al., 2005). 

Nesse sentido, animais com resistência à insulina causada por dieta cafeteria, 

(PRADA et al., 2005), parecem compreender um modelo apropriado para o estudo 

do papel dos peptídeos intracelulares e das oligopeptidases EP24.15 e EP24.15 

nessas enfermidades.  
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1.9 Sinalização celular da insulina 
 

A insulina é um potente hormônio peptídico, essencial para a manutenção do 

metabolismo de glicose e para o desenvolvimento e crescimento celular. Este 

hormônio é secretado pelas células β das ilhotas de Langerhans do pâncreas em 

reposta ao aumento dos níveis circulantes de glicose e aminoácidos após as 

refeições (PESSIN e SALTIEL, 2000). A insulina regula a o metabolismo de glicose 

reduzindo a produção de glicose hepática (através da inibição das glicogenólise e 

gliconeogênese) e aumentando a captação de glicose, primeiramente no músculo 

estriado e tecido adiposo (SALTIEL e KAHN, 2001). A absorção de glicose no 

músculo estriado e no tecido adiposo é realizada através da proteína transportadora 

de glicose 4 (GLUT 4) (WATSON e PESSIN, 2001). O GLUT4 pertence a uma 

família de facilitadores de transporte compreendendo 12 diferentes tipos, sendo que 

o GLUT4 é o único transportador desta família predominantemente localizado em 

compartimentos intracelulares (KANZAKI, 2006). A ligação da insulina ao seu 

receptor induz a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática, envolvendo 

um aumento da exocitose de vesículas contendo este transportador e 

consequentemente um aumento na absorção de glicose nos tecidos alvos. Quando 

o estímulo da insulina é finalizado, o GLUT4 é rapidamente internalizado por 

endocitose dependente de clatrina, e redirecionado a compartimentos intracelulares 

de armazenamento (KANZAKI, 2006; WATSON e PESSIN, 2001). A via de 

sinalização precisa responsável por este transporte ainda é desconhecida, contudo 

já se sabe que a ativação da via de sinalização PI3K/AKT é essencial para o 

metabolismo da glicose regulado pela insulina (BOURA-HALFON e ZICK, 2009; 

CANTLEY, 2002). 

A insulina é sintetizada pelas células β das ilhotas pancreáticas como um pré-

pró-hormônio (TAGER et al., 1979). Sua ação nas células é iniciada com a ligação 

específica ao seu receptor, uma grande lipoproteína de membrana formada por duas 

subunidades α e duas subunidades β, que formam um heterotetrâmero (JACOBS e 

CUATRECASAS, 1981). 

A subunidade β do receptor de insulina possui atividade tirosina quinase 

(KASUGA et al., 1982; ROTH e CASSELL, 1983). O evento inicial após a ligação da 

insulina é a fosforilação de uma das subunidades β por um domínio proteína tirosina 
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quinase específico, presente na outra subunidade β do mesmo heterotetramero, 

uma reação que tem sido denominada de auto-fosforilação (FRATTALI et al., 1992), 

o que acelera a atividade tirosina quinase e a concomitante fosforilação de outros 

resíduos de tirosina dentro do mesmo receptor, bem como de outros substratos, por 

exemplo, os substratos do receptor de insulina (IRS1-6), proteína Shc, Cbl, p60dok, 

APS, e Gab-1 (BOURA-HALFON e ZICK, 2009; ROSEN, 1987; SALTIEL e KAHN, 

2001; TANIGUCHI et al., 2006). Os resíduos de tirosina fosforilados nestes 

substratos servem como sítios de ancoramento para outras proteínas contendo 

domínios de interação SH2, como a subunidade regulatória da enzima fosfatidil-

inositol 3-quinase (PI3K), Nck, Fyn, Grb2 e SHP2 os quais regulam as diversas 

ações da insulina (BOURA-HALFON e ZICK, 2009; SALTIEL e KAHN, 2001).  

O receptor de insulina também pode ser regulado negativamente por uma 

classe de proteínas chamadas de tirosinas fosfatases, sendo que as mais estudadas 

são as proteínas tirosina fosfatases 1B (PTP1B), que interagem diretamente com o 

receptor de insulina e retira os fosfatos de importantes sítios de fosforilação, 

reduzindo a atividade do mesmo (YOUNGREN, 2007). Outras proteínas também 

estão envolvidas com a inibição do receptor de insulina como as proteínas 

supressoras da sinalização de citocina-1(SOCS-1) e SOCS-3 (EMANUELLI et al., 

2001; TANIGUCHI et al., 2006; UEKI et al., 2004). 

 
 
1.9.1 Vias relacionadas ao transporte de glicose 
 

1.9.1.1 A via de sinalização celular PI3K /AKT 
 

A via de sinalização celular PI3K/AKT (Figura 6) é uma das mais aceitas e 

caracterizadas em relação ao metabolismo de glicose (CANTLEY, 2002; PESSIN e 

SALTIEL, 2000; TANIGUCHI et al., 2006; WANG et al., 1999), embora existam 

estudos mostrando falta de linearidade entre a ativação da via PI3K/AKT e o 

transporte de glicose (HOEHN et al., 2008).  

A ativação da via PI3K/AKT se inicia com a fosforilação dos substratos do 

receptor de insulina IRS1 e IRS2 pelo receptor de insulina. Estes sítios fosforilados 



39 
 

em tirosinas específicas servem como locais de ancoramento para a subunidade 

regulatória p85 da enzima PI3K, através do seu domínio de ligação SH2 (SALTIEL e 

PESSIN, 2002). Esta enzima possui também uma subunidade catalítica p110 que 

catalisa a fosforilação dos fosfoinositídeos (PI) na posição 3 do anel de inositol, 

produzindo o segundo mensageiro fosfatitilinositol 3,4,5 trifosfato (PI(3,4,5)P3), o 

qual recruta a proteína quinase-1 dependente de fosfoinositídeos (PDK1) para as 

proximidades da membrana plasmática. A PDK1 é responsável pela fosforilação da 

treonina 308 da proteína quinase B (PKB; também conhecida como AKT) e ativação 

de isoformas atípicas de PKC (PKCξ / λ) (BAYASCAS, 2008; CHOU et al., 1998; LE 

GOOD et al., 1998; NEWTON, 2003). Entretanto, PKB/AKT ainda necessitam de 

uma segunda fosforilação no resíduo de serina 473 para sua completa ativação, o 

que é realizado pelo complexo 2 do alvo da rapamicina em mamíferos (mTORC2; 

SARBASSOV et al., 2005; TANIGUCHI et al., 2006; ZHANG et al., 2009). Desta 

forma, a ativação desta via leva ao transporte de glicose e síntese de glicogênio 

(TANIGUCHI et al., 2006).   

A via PI3K/AKT pode ser regulada negativamente por fosfatases como a 

homóloga da fosfatase e tensina deletada no cromossomo 10 (PTEN) que inibe o 

segundo mensageiro (PI(3,4,5)P3 através da retirada do fosfato na posição 3 do 

anel de inositol (MAEHAMA e DIXON, 1999; WIJESEKARA et al., 2005). A ativação 

de c-Jun N-terminal quinase (JNK) por citocinas inflamatórias também promove a 

regulação negativa desta via através da fosforilação na serina 307 do IRS-1. 

(AGUIRRE et al., 2002; HIROSUMI et al., 2002; LEE et al., 2003). 

 

1.9.1.2 A via de sinalização celular CAP/Cbl 
 

Outra via relacionada com o transporte de glicose induzido por insulina, 

envolve a fosforilação em resíduos de tirosina do proto-oncogene Cbl (Figura 6; 

BAUMANN et al., 2000; SALTIEL e KAHN, 2001). Cbl está associado com a proteína 

adaptadora CAP (proteínas associadas à Cbl) através do seu domínio SH3 na região 

carboxi-terminal. A fosforilação do complexo Cbl-CAP pelo receptor de insulina 

ocorre em microdomínios da membrana plasmática (lipid rafts), devido à interação 

de CAP com a proteína flotilina, presente nestes domínios (KANZAKI, 2006).  A 

proteína Cbl fosforilada recruta o complexo de proteínas sinalizadoras formado por 
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CrkII e C3G para os domínio de lipid rafts da membrana.  Uma vez translocada, a 

C3G catalisa a troca de GDP por GTP da proteína G TC10. A ativação de TC10 

estimulada por insulina, via o complexo CAP-Cbl-CrkII-C3G forma uma segunda via 

envolvida com o transporte de glicose em paralelo com a via PI3K/AKT. (BAUMANN 

et al., 2000; KANZAKI, 2006; SALTIEL e KAHN, 2001). 

 

 
 
 
 
Figura 6 - Sinalização da insulina no transporte de glicose. A ligação da insulina às subunidades 

α do receptor de insulina promove uma mudança conformacional que leva a 
autofosforilação das subunidades β. Uma vez ativado, o receptor induz a fosforilação em 
tirosinas nos substratos do receptor de insulina, como IRS e Cbl, os quais interagem com 
outras moléculas sinalizadoras através de seus domínios SH2. Estas cascatas de 
interações entre proteínas regulam uma série de vias de sinalização como as vias 
PI3K/AKT e CAP/Cbl/TC10 que regulam o transporte de glicose, além de promoverem 
também a síntese de proteínas e o metabolismo de glicogênio e lipídeos. Adaptado de 
Kanzaki et al., 2006.  
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1.9.2 Na regulação do metabolismo de glicose e lipídeos    
 

Em condições anabólicas, a insulina promove o armazenamento de glicose na 

forma de glicogênio no músculo, fígado e adipócitos, através do aumento do 

transporte de glicose e da ativação da via de síntese de glicogênio (glicogênese) 

(CROSS et al., 1995; SALTIEL e KAHN, 2001). Esta via é regulada pela enzima 

glicogênio sintetase que permanece no estado inativo quando fosforilada por 

quinases como, PKA, PKC, e GSK-3. A insulina torna esta via ativa, inibindo a 

atividade destas quinases, e ativando serina/treonina fosfatases, particularmente a 

proteína fosfatase 1 (PP1; BRADY et al., 1997). Desta forma, a enzima glicogênio 

sintetase se mantém na sua forma ativa (defosforilada), que resulta na produção de 

glicogênio (NEWGARD et al., 2000; SALTIEL e KAHN, 2001).   

Ainda em condições anabólicas, a insulina inibe a produção de glicose pelo 

fígado através do bloqueio das vias da gliconeogênese e da glicogenólise. A insulina 

controla diretamente a atividade das enzimas envolvidas neste processo através de 

fosforilação e defosforilação, além de regular a expressão de genes que codificam 

as enzimas hepáticas da gliconeogênese e glicogenólise. Estas ações da insulina 

levam a inibição da transcrição do gene que codifica a enzima fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase (PEPCK), a qual realiza uma das reações limitantes da 

neoglicogênese (PILKIS e GRANNER, 1992; SALTIEL e KAHN, 2001; 

SUTHERLAND et al., 1996). A insulina também diminui a transcrição do gene que 

codifica a frutose-1,6-bifosfatase e a glicose 6 fosfatase, além de aumentar a 

transcrição de genes das enzimas glicolíticas como a glicoquinase e a piruvato 

quinase. As vias de regulação e de transcrição destes genes permanecem 

desconhecidas, mas envolvem AKT e fatores de transcrição da família forkhead e o 

coativador do PPARУ, PGC-1 (SALTIEL e KAHN, 2001; YOON et al., 2001). A 

liberação de ácidos graxos pelo tecido adiposo visceral também estimula a produção 

de glicose pelo fígado, sendo considerado um sinal de modulação da sensibilidade à 

insulina neste órgão (BERGMAN, 1997; SALTIEL e KAHN, 2001).  

Assim como no caso do metabolismo de glicose, a insulina também promove 

a síntese e degradação de lipídeos. Estudos mostram que muitas destas mudanças 

são reguladas por uma família de fatores de transcrição designada SREBP (proteína 
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ligadora do elemento regulado por esteróis). Estas proteínas regulam a expressão 

de mais de 30 genes envolvidos com o metabolismo do colesterol, ácido graxo, 

triglicérides e fosfolípides (BROWN e GOLDSTEIN, 1997; MCPHERSON e 

GAUTHIER, 2004). A família do SREBP é composta de dois membros: o SREBP-1 e 

o SREBP-2. Contudo, existem duas isoformas do SREBP-1 (SREBP-1a e SREBP-

1c), derivadas a partir de splicing alternativo do primeiro éxon do transcrito primário. 

Os SREBPs 1a e 1c são controlados independentemente por regiões regulatórias 

que parecem responder diferentemente a fatores orgânicos e metabólicos 

específicos (FONSECA-ALANIZ et al., 2007). No fígado, SREBP- 1c aumenta 

preferencialmente a transcrição de genes envolvidos na síntese de ácido graxo, 

entre eles a acetil CoA carboxilase, que converte a acetil CoA em malonil CoA e a 

ácido graxo sintetase, que converte a malonil CoA em palmitato. No período de 

jejum, em que a secreção de insulina está reduzida, ocorre uma redução da proteína 

SREBP-1c no fígado, sendo que após a alimentação esta proteína apresenta seus 

níveis aumentados (HORTON et al., 1998; MCPHERSON e GAUTHIER, 2004). A 

sinalização responsável pelas mudanças na expressão de SREBP-1c em resposta 

ao estímulo de insulina ou a outras mudanças metabólicas são pouco conhecidas, 

mas já se sabe que a via PI3K está envolvida na regulação da expressão de SREBP  

através da ativação de atípicas proteínas quinase C (PKC λ ; MCPHERSON e 

GAUTHIER, 2004).  

Em adipócitos, a glicose é estocada primeiramente na forma de triglicerídeos 

em resposta ao aumento da captação de glicose e ativação de enzimas envolvidas 

com a síntese de lipídeos, como a piruvato desidrogenase, ácido graxo sintetase, e 

acetil CoA carboxiquinase. A insulina atua neste processo através da inibição da 

enzima lípase hormônio sensível (HSL), a qual é ativada por fosforilação dependente 

de PKA (SALTIEL e KAHN, 2001).      

 

1.9.3 Regulação do crescimento, diferenciação celular e síntese de proteínas  
              

Semelhante a outros fatores de crescimento, a insulina também é responsável 

pelo crescimento e diferenciação celular, através do estímulo da ativação da MAPK. 

Essa via inicia-se com a fosforilação das proteínas IRS e/ou Shc, que interagem com 

a proteína ligadora de receptor do fator de crescimento 2 (Grb2), que está 
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constitutivamente associada à proteína trocadora de nucleotídeos (SOS). SOS 

promove a troca GDP por GTP da proteína Ras que é ativada com a participação da 

fosfatase 2 homóloga ao Src (SHP2). Uma vez ativada, Ras estimula a fosforilação 

em serina da cascata da MAPK que leva à proliferação e diferenciação celular 

(SALTIEL e KAHN, 2001). O bloqueio farmacológico dessa via previne a ação da 

insulina no crescimento celular, mas não tem efeito nas ações metabólicas do 

hormônio (LAZAR et al., 1995; SALTIEL e KAHN, 2001). 

A insulina regula a síntese de proteínas através da ativação do alvo da 

rapamicina em mamíferos (mTOR; SALTIEL e KAHN, 2001). O mTOR  é uma 

proteína serina treonina quinase, altamente conservada ao longo da evolução, que 

atua na regulação do ciclo e crescimento celular (LIAN et al., 2008). Existem duas 

vias de sinalização bem caracterizadas na literatura que envolve o controle da 

transcrição de RNAs mensageiros através de ativação do mTOR. Estas vias são 

reguladas pela proteína ribossomal 70-kDa S6 quinase 1 (p70s6k1 ou S6K1) e pela 

proteína 1 ligadora do fator inicial de transcrição 4E eucariótica (4E-BP1, também 

conhecida como PHAS-I; FINGAR et al., 2004; LIAN et al., 2008). A sinalização 

dependente de mTOR, em cooperação com PI3K, fosforila e ativa S6K1 ao mesmo 

tempo de fosforila e inativa 4E-BP1(FINGAR et al., 2004; GINGRAS et al., 2001; 

MARTIN e BLENIS, 2002). A proteína S6K1 diretamente fosforila a proteína S6 

ribossomal 40S, que aumenta a transcrição do RNA mensageiro contendo 

oligopirimidina 5’ terminal (5’ TOP). Em função das proteínas ribossomais e dos 

fatores de alongamento de transcrição serem codificados pelos RNA mensageiro 5’ 

TOP, a sinalização através de S6K1 promove uma aumento da biogênese 

ribossomal e portanto um aumento da síntese protéica (FINGAR et al., 2004; 

STOLOVICH et al., 2002). No estado não fosforilado a proteína 4E-BP1 inibe o fator 

inicial de transcrição 4E eucariótico (eIF4E), que se liga a cap (m-GpppN) na 

posição 5’terminal do RNA mensageiro responsável pela transcrição dependente de 

cap. O mTOR fosforila a proteína 4E-BP1 que libera o fator eIF4E para interagir com 

outros fatores de transcrição responsáveis pela transcrição dependente de cap, 

aumentando a síntese de proteínas associadas com respostas de proliferação 

(FINGAR et al., 2004; LIAN et al., 2008).  
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1.9.4 No cérebro 
 

 Há alguns anos atrás, o cérebro era considerado um órgão independente de 

insulina, porém, o surgimento de evidências mostrando a presença de insulina e de 

seus receptores no sistema nervoso central começaram a mudar estas definições 

(CRAFT e WATSON, 2004; GEROZISSIS, 2008; LARON, 2009). A insulina 

atravessa a barreira hematoencefálica através de um sistema de transporte ativo 

mediado por receptor (GEROZISSIS, 2008; LARON, 2009). O aumento das 

concentrações da insulina periférica leva ao aumento das concentrações deste 

hormônio no cérebro e no líquido cefalorraquidiano, sendo que a presença 

prolongada de hiperinsulinemia reduz o transporte de insulina para o cérebro 

(CRAFT e WATSON, 2004). Contudo existem trabalhos mostrando que a insulina 

pode ser sintetizada localmente pelo cérebro em pequenas proporções (BANKS, 

2004; GEROZISSIS, 2008; LARON, 2009). 

Os receptores de insulina estão localizados em sinapses de ambos astrócitos 

e neurônios (ABBOTT et al., 1999). Em roedores, a presença de insulina é detectada 

no bulbo olfatório, córtex cerebral, hipocampo e hipotálamo e amígdala (CRAFT e 

WATSON, 2004). Atualmente tem sido estabelecido que a atuação da insulina 

juntamente com outros peptídeos regulatórios e neurotransmissores pode ativar 

processos relacionados com o consumo de comida, comportamento, aprendizado e 

memória, além de estar potencialmente envolvida na comunicação entre estruturas 

do cérebro, como o hipotálamo e o sistema límbico (GEROZISSIS, 2008).   

A regulação central do consumo de comida e gasto energético, em resposta a 

um grande número de fatores ambientais, metabólicos e hormonais ocorre 

principalmente no hipotálamo. Assim como nos tecidos periféricos, a insulina age no 

cérebro através de seu receptor tirosina quinase, ativando diversas cascatas de 

sinalização como as vias de sinalização IRS/PI3K e MAPK (NISWENDER et al., 

2003; PLUM et al., 2006). No hipotálamo, a interação da sinalização intracelular dos 

receptores de insulina e leptina são de grande importância para a regulação do 

consumo de comida, uma vez que, tanto a insulina como a leptina podem ativar a via 

de sinalização da IRS/PI3K que está diretamente relacionada à homeostase 

energética (GEROZISSIS, 2008; NISWENDER et al., 2004).  O bloqueio da ativação 
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da via de sinalização da PI3K por administração de LY294002 via intra-cérebro 

ventricular, inibe a anorexia induzida pela insulina e leptina em ratos, indicando que 

esta via de sinalização desempenha um importante papel no controle do consumo 

alimentar (NISWENDER et al., 2004; NISWENDER et al., 2003; NISWENDER e 

SCHWARTZ, 2003). Estudos também mostram que a deficiência de insulina é 

acompanhada por uma hiperfagia bastante significativa (SIPOLS et al., 1995), sendo 

que defeitos na sua sinalização são considerados um dos principais elementos 

ligados a obesidade e diabetes (GEROZISSIS, 2008; LIN et al., 2004; OBICI et al., 

2002). 

Tem sido demonstrado que a deficiência de insulina contribui para as 

complicações neurológicas e psiquiátricas na diabetes. Além disso, estudos também 

mostram que a administração de insulina via nasal aumenta os níveis de insulina no 

líquido cefalorraquidiano, e este aumento está correlacionado com uma melhora da 

memória em ratos e humanos (BENEDICT et al., 2007;  2008). 

Em 2005, o termo diabetes tipo 3 passou a ser utilizado por algum grupos,  

para designar os indivíduos com doença de Alzheimer que apresentavam 

características observadas na diabetes  tipo 1 e tipo 2, como a diminuição da 

produção de insulina e diminuição da sinalização dos receptores de insulina 

(KRONER, 2009). Estudos mostram que a administração de insulina no tratamento 

da doença de Alzheimer, tem apresentado uma melhora de memória e da 

performance cognitiva dos indivíduos portadores desta doença. Os mecanismos 

pelos quais a insulina afeta funções cognitivas como aprendizado e memória, ainda 

não estão completamente estabelecidos (DE LA MONTE, 2009; KRONER, 2009; 

LARON, 2009). 

 

1.10 Resistência à insulina e obesidade 
 

A resistência à insulina é clinicamente definida quando os níveis normais de 

insulina não são suficientes para a absorção da glicose plasmática pelas células 

alvos (adipócitos, músculo estriado e fígado) (BUSE, 2006). O estudo dos fatores 

que desencadeiam resistência à insulina tem sido um grande desafio para a ciência, 

em parte devido aos diversos fatores de risco ligados a esta condição, incluindo 

obesidade, sedentarismo, gravidez, hepatite C, síndrome do ovário policístico, 
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terapia de inibição de protease no HIV e tratamento com corticosteróides (HOEHN et 

al., 2009).  

A resistência à insulina induz um processo crônico de hiperglicemia e 

hiperinsulinemia, os quais contribuem para hipertensão, diabetes do tipo II, doenças 

renais e cardiovasculares (BUSE, 2006; HOEHN et al., 2009; KOPELMAN, 2000). 

Em 2000, a prevalência de diabetes era de 151 milhões de pessoas e estima-se 

para 2010 que este número irá subir para 285 milhões, representando 6,6% da 

população mundial de adultos. A Federação Internacional de Diabetes também 

estima que o gasto mundial com diabetes para 2010 será de U$ 376 bilhões, sendo 

que para 2030 esta estimativa excede os U$ 490 bilhões (IDF, 2009).  

A obesidade é considerada um dos fatores principais para o desenvolvimento 

de resistência à insulina e diabetes do tipo II (KOPELMAN, 2000; WING, 2008). O 

tecido adiposo regula o metabolismo corpóreo liberando ácidos graxos livres e 

adipocinas, como leptina, adiponectina, resistina, vistadina e citocinas pró-

inflamatórias como fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e interleucina 6 (IL-6; KAHN 

et al., 2006). Na obesidade a produção destes metabólitos está alterada, associada 

a um quadro crônico de inflamação de baixo grau, que leva a um aumento dos níveis 

de citocinas pró-inflamatórias e de produtos adicionais de macrófagos infiltrados no 

tecido adiposo de indivíduos obesos (KARALIS et al., 2009). O aumento da citocina 

pró-inflamatória IL6 em adipócitos 3T3-L1 está associado à diminuição da expressão 

do receptor de insulina, IRS-1 e GLUT4 (ROTTER et al., 2003). Já o aumento de 

TNFα provoca uma diminuição na fosforilação do receptor de insulina e do IRS-1, 

diminuindo a transdução de sinal pela insulina (HOTAMISLIGIL et al., 1996). 

 

1.10.1 Ácidos graxos e a hipertrofia do tecido adiposo    
 

Tem sido proposto que o aumento das concentrações plasmáticas de ácidos 

graxos livres e triglicerídeos está relacionado ao desenvolvimento de resistência à 

insulina, obesidade e diabetes do tipo II em animais e humanos (BHATTACHARYA 

et al., 2007; CAHOVA et al., 2007; GUILHERME et al., 2008; KAHN et al., 2006; 

KRAEGEN et al., 2008; QUEIROZ et al., 2009; SALTIEL e KAHN, 2001). Por outro 

lado, a diminuição aguda de ácidos graxos com drogas antilipolíticas aumenta a 
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ação da insulina na captação de glicose periférica (SANTOMAURO et al., 1999). 

Além disso, tem sido demonstrado que o armazenamento de ácidos graxos em 

tecidos periféricos como fígado e músculo, deve contribuir para o desenvolvimento 

de resistência à insulina observado na obesidade (KRAEGEN et al., 2008; TAUBES, 

2009). 

O papel do tecido adiposo no armazenamento dos ácidos graxos é de grande 

importância para o controle do metabolismo corpóreo, uma vez que a ausência do 

tecido adiposo resulta na elevação das concentrações plasmáticas de ácidos graxos 

e triglicerídeos, promovendo o desenvolvimento de resistência à insulina em 

camundongos e humanos (LAUSTSEN et al., 2002; SHIMOMURA et al., 1998; 

SOVIK et al., 1996). A presença do tecido adiposo também é fundamental para a 

secreção de adipocinas, como a leptina e adiponectina, que atuam na regulação do 

balanço energético (ROSEN e SPIEGELMAN, 2006). Um estudo realizado por Kim 

et al. (2007), mostra que a superexpressão de adiponectina em camundongos ob/ob 

leva a uma melhora significante da resistência à insulina sem interferir com o ganho 

de peso destes animais. Uma observação importante destes estudos foi que a 

superexpressão da adiponectina proporcionou uma maior expansão do tecido 

adiposo (hiperplasia) sem causar a hipertrofia do mesmo. Além disso, estes animais 

também continuavam gerando novas células adiposas, proporcionando ao 

organismo adipócitos ″saudáveis″ para o armazenamento de grandes quantidades 

de triglicerídeos, preservando o músculo e o fígado livres do acúmulo de lipídeos 

(KIM et al., 2007). Estes resultados indicam que a sensibilidade à insulina, assim 

como a homeostase metabólica da glicose, requerem que o tecido adiposo se 

apresente em condições normais de funcionamento e em proporções adequadas 

para o organismo (KRAEGEN et al., 2008; TAUBES, 2009).  

O tecido adiposo possui uma grande capacidade de sintetizar e estocar 

triglicerídeos durante o período pós-prandial, assim como de hidrolisar e liberar 

triglicerídeos na forma de ácidos graxos e glicerol no período de jejum (ROSEN e 

SPIEGELMAN, 2006).  Em indivíduos saudáveis, a sensibilidade à insulina e a 

captação de glicose permanecem normais no músculo e nos adipócitos (Figura 7-A), 

sendo que nos estágios iniciais de desenvolvimento da obesidade, em que o 

indivíduo começa a apresentar sobrepeso, os adipócitos sofrem hiperplasia e 

continuam a aumentar ativamente os seus estoques de triglicerídeos, mantendo a 
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sua atividade lipolítica normal durante o jejum. O músculo esquelético, por sua vez, 

também se mantém altamente sensível a insulina, mesmo com a presença de 

pequenos aumentos nos níveis de ácidos graxos nesta fase (Figura 7-B) 

(GUILHERME et al., 2008; KRAEGEN et al., 2008). 

A constante hiperplasia dos adipócitos ocasiona a hipertrofia destas células 

afetando a sua habilidade endócrina, que acarreta em uma alteração na secreção de 

adipocinas, como a leptina e a adiponectina, levando a um descontrole da regulação 

do balanço energético do organismo (QUEIROZ et al., 2009). Além disso, os 

adipócitos hipertrofiados começam a secretar grandes quantidades da proteína de 

monócito quimioatraente (MCP-1), que promovem o aumento no recrutamento de 

macrófagos, os quais se infiltram no tecido adiposo contribuindo para o estado pró-

inflamatório observado em camundongo e humanos obesos (Figura 7-C) 

(GUILHERME et al., 2008; KRAEGEN et al., 2008; TAUBES, 2009). 

Os adipócitos e os macrófagos continuam a secretar MCP-1, assim como 

grandes quantidade de TNFα e outras citocinas como interleucina 1β (lL1β) e IL6. O 

desenvolvimento do estado inflamatório no tecido adiposo está associado com uma 

deficiência na metabolização dos ácidos graxos pelos adipócitos, aumentando a sua 

disponibilidade no plasma (GUILHERME et al., 2008). A ineficiência do tecido 

adiposo em metabolizar os ácidos graxos faz com que estes compostos sejam 

metabolizados pelo músculo e fígado, ocorrendo o aparecimento de gordura 

ectópica depositada nestes órgãos. O músculo e o fígado passam a apresentar 

então um desequilíbrio no conteúdo intracelular de metabólitos de ácidos graxos, 

como diacilglicerol (DAG), acetilcoenzima A (Acil-CoA) e ceramidas. Estes 

metabólitos podem ativar uma cascata de quinases envolvidas com a fosforilação de 

sítios de serina/treonina dos IRS-1 e 2, reduzindo a ativação de PI3K, e 

consequentemente o transporte de glicose gerando o quadro de resistência à 

insulina (CAHOVA et al., 2007; KAHN et al., 2006) (Figura 7-D).    

Desta forma, podemos dizer que a hiperplasia dos adipócitos e a ausência de 

hipertrofia destas células, durante períodos de alta ingestão calórica, diminuem o 

quadro inflamatório do tecido adiposo promovendo proteção contra a resistência à 

insulina no músculo e no fígado (GUILHERME et al., 2008; TAUBES, 2009). 
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Figura 7 – Ilustração esquemática da inflamação crônica do tecido adiposo e o 
desenvolvimento de resistência à insulina no músculo. (A) Em condições normais 
os adipócitos eficientemente estocam ácidos graxos na forma de triglicerídeos, os 
quais podem ser mobilizados e utilizados na geração de ATP através da via de β-
oxidação mitocondrial no músculo, durante os períodos de necessidade calórica. A 
captação de glicose estimulada por insulina nestas condições é normal. (B) O 
excesso de ingestão de calorias promove uma sobrecarga metabólica, aumentando 
os estoques de ácidos graxos na forma de triglicerídeos, que acarreta a hiperplasia 
dos adipócitos. Desta forma, em indivíduos não diabéticos que apresentam 
sobrepeso, o estoque de triglicerídeos pelo tecido adiposo e a β-oxidação no músculo 
podem ser constantemente mantidos, prevenindo o aparecimento de resistência à 
insulina. (C) Futuras sobrecargas no armazenamento de triglicerídeos, acarretam a 
maior hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos que começam a secretar a proteína 
MCP-1, recrutando adicionais macrófagos. (D) A presença de macrófagos no tecido 
adiposo obeso, resulta no desenvolvimento do estado pró-inflamatório deste tecido.  
Os macrófagos infiltrados por sua vez secretam grandes quantidades de TNFα, que 
resulta em um estado crônico de inflamação com uma deficiência no armazenamento 
de triglicerídeos e aumento da lipólise. O excesso de ácidos graxos e triglicerídeos 
circulantes resulta na acumulação atípica de gordura ectópica no músculo (pontos 
amarelos) levando a um descontrole nos processos de oxidação e fosforilação 
mitocondrial e do transporte de glicose estimulado por insulina, promovendo o 
desenvolvimento de resistência à insulina neste tecido. Adaptado de Guilherme et al., 
2008. 

  

Estudos mostram também que receptores relacionados com a imunidade 

inata, como os receptores de toll-like (TLR) 4 e TLR2 são expressos no tecido 

adiposo de indivíduos obesos (GHANIM et al., 2008; KARALIS et al., 2009; 

VITSEVA et al., 2008). A ligação de ácidos graxos aos receptores de TLR4 leva a 

indução de uma cascata de eventos que resulta na ativação do sistema IKK/NFkB  e 

JNK e a subsequente indução de citocinas pró-inflamatórias como TNFα e IL6 

relacionados com o quadro de resistência a insulina. (KARALIS et al., 2009). Tem 
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sido demonstrado que o tratamento da linhagem de adipócitos 3T3-L1 com ácidos 

graxos de cadeia saturada, como o palmitato, é capaz de promover a diminuição da 

captação de glicose nestas células, além de promover a expressão de citocinas 

inflamatórias (DAVIS et al., 2009; FUNAKI, 2009; HOEHN et al., 2009).      
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresenta como principais conclusões: 

 

 

a) O tecido adiposo epididimal de ratos que desenvolveram obesidade e 

resistência à insulina após serem submetidos à dieta cafeteria, apresenta uma 

concentração relativa de peptídeos intracelulares diferente do tecido adiposo 

dos animais tratados com dieta controle.  

 

 

b) Os peptídeos intracelulares testados em nossos estudos foram capazes de 

modular a captação de glicose induzida pela insulina. Assim, é possível 

sugerir que peptídeos intracelulares sejam novas moléculas biologicamente 

ativas, com capacidade de modular a sinalização de receptores com atividade 

de tirosina quinases.       
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