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MECANISMOS DE TRANSDUÇÃO DE SINAL
Na última aula ficámos na acção das hormonas que se ligam a
receptores intracelulares; passemos agora aos receptores extracelulares
associados à transdução de sinal.

Um dos principais tipos de receptores extracelulares são os receptores
acoplados a proteínas G, de que são exemplo os receptores ß adrenérgicos,
cuja estrutura está representada esquematicamente na figura 1.
De uma maneira geral, os receptores acoplados a proteínas G incluem
sete segmentos transmembranares, em hélice α, apresentando com frequência
pontes de glicosilação.
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Fig.1 – Estrutura dos receptores ß-adrenérgicos

Os

receptores

extracelulares

estão

geralmente

associados

a

mecanismos de transdução de sinal, responsáveis pela transmissão da
informação que as hormonas e outros sinalizadores químicos transportam,
desde o receptor, na superfície da célula, até ao seu interior, onde uma série
de eventos ocorrem em resposta à ligação hormona-receptor.
Na aula passada, tínhamos já visto que existem diferentes mecanismos
de transdução de sinal. Esses diferentes mecanismos estão normalmente
associados a segundos mensageiros1 diferentes.
Os principais segundos mensageiros associados a transdução de sinal
são, então:

1)

AMP cíclico (cAMP)

2)

GMP cíclico (cGMP)

3)

Fosfatidilinositois, Diacilgliceróis e Cálcio

4)

Cinases

1

Segundo mensageiro corresponde a uma pequena molécula que se forma ou que é
libertada no citosol (excepto no caso dos diacilgliceróis, que permanecem na
membrana) em resposta a um sinal extracelular (primeiro mensageiro) e que permite a
condução deste sinal até ao interior da célula.
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cAMP como segundo mensageiro

Fig. 2 – Mecanismo de Transdução com cAMP como segundo mensageiro (Etapas 1, 2 e 3)

Este mecanismo de transdução de sinal inicia-se pela ligação de uma
hormona (primeiro mensageiro) a um receptor de superfície, receptor esse que
se encontra acoplado a uma proteína G. As proteínas G são heterotrímeros
formados por três subunidades: α, β e γ. (ETAPA 1)
A ligação hormona-receptor induz a activação da proteína G, que passa
pela clivagem deste heterotrímero em: subunidade α e subunidade β/γ (as
subunidades β e γ mantêm-se juntas, formando um heterodímero). (ETAPA 2)
A subunidade α está ligada a um GDP que, após a clivagem do
heterotrímero, é substituído por um GTP, processo no qual o magnésio
desempenha um papel essencial. É precisamente este conjunto da subunidade
α ligada ao GTP que vai ser responsável pela estimulação ou inibição da
enzima adenilato-ciclase. (ETAPA 3)
De acordo com o tipo de subunidade α, teremos diferentes tipos de
proteínas G. Se a subunidade α for do tipo αs, a proteína G estimulará a
enzima adenilato-ciclase, designando-se por proteína Gs (estimulatória); se a
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subunidade α for do tipo αi, então a proteína inibirá a enzima adenilato-ciclase,
designando-se por proteína Gi (inibitória).

A actividade das proteínas G não está apenas limitada à modulação de
enzimas (neste caso, a enzima adenilato-ciclase). Elas também modulam
(activando ou inibindo) a actividade de outros elementos efectores, como por
exemplo, os canais iónicos. Com efeito:



a subunidade αs pode modular a actividade dos canais de sódio,

cloreto ou cálcio;



a subunidade αi pode modular a actividade de canais de potássio

e cálcio;



a subunidade β/γ pode modular a actividade de canais de

potássio.

A transdução do sinal é terminada, ao nível da modulação da adenilatociclase, através de uma enzima GTPase que cliva o GTP em GDP + Pi. A
clivagem do GTP leva a subunidade α a associar-se novamente ao
heterodímero β/γ, reorganizando-se o heterotrímero original, que corresponde à
proteína G no seu estado inactivo. Portanto, a inactivação da proteína G pela
GTPase impede a modulação da adenilato-ciclase e, logo, termina a
progressão do sinal.

Enquanto a transdução de sinal não é interrompida, o que é
que acontece na célula depois de a adenilato-ciclase ter sido
activada pela proteína Gs?
(ETAPA 4) – Ver figura 3

A adenilato-ciclase é uma proteína de membrana responsável pela
conversão do ATP em cAMP (segundo mensageiro).
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Por sua vez, o cAMP activa a Proteína Cinase A (PKA) que inicia a
fosforilação sucessiva de uma série de proteínas intracelulares que produzem a
resposta da célula à hormona. A fosforilação de uma certa proteína não
implica a sua activação; dependendo dos casos, pode verificar-se que a
fosforilação de uma proteína leva à sua inibição.
No interior da célula, e de acordo com as suas necessidades, este “sinal”
correspondente à proteína fosforilada pode ser “desligado” mediante a acção
de uma fosfatase que cliva o fosfato, convertendo a proteína na sua forma não
fosforilada.
Para que o sinal não se prolongue indefinidamente, também o cAMP é
inactivado de acordo com as necessidades da célula. A inactivação do cAMP é
levada a cabo pela enzima fosfodiesterase que converte o cAMP em AMP
não cíclico. A cafeína é um dos inibidores conhecidos da fosfodiesterase,
contribuindo, por isso, para o prolongamento do sinal.

Fig. 3 – Mecanismo de Transdução com cAMP como segundo mensageiro (Etapa 4)

Um exemplo concreto de uma hormona que utiliza o mecanismo de
transdução de sinal através do cAMP é a Vasopressina ou Hormona AntiDiurética (ADH).
A Vasopressina é secretada pela neuro-hipófise em conjunto com a
neurofisina, cuja função ainda não está completamente esclarecida. A secreção
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de Vasopressina é estimulada por uma baixa pressão sanguínea e níveis altos
de osmolalidade sanguínea, detectados pelos baro e osmorreceptores do
organismo.
A Vasopressina, depois de libertada a partir da neuro-hipófise e depois
de se ter dissociado da neurofisina, liga-se, ao nível das células do túbulo
contornado distal do rim, a um receptor de superfície acoplado a uma proteína
G, activando-a (Figura 4). A activação da proteína G leva à activação da
adenilato-ciclase e consequentemente à formação de cAMP que, por sua vez,
activa a Proteína Cinase A (PKA). A PKA fosforila então uma aquaporina, que
agrega, quando fosforilada, formando uma estrutura de poro que se insere na
membrana plasmática. O poro aumenta, assim, a absorção de água e a
hemodiluição, contribuindo, deste modo, para a diminuição da osmolalidade e o
aumento da pressão sanguínea.

Fig. 4 – Mecanismo de Transdução de Sinal da Vasopressina
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cGMP como segundo mensageiro

Só são conhecidas duas hormonas que utilizam o mecanismo de
transdução de sinal mediado por cGMP: o Monóxido de Azoto (NO) e o
Péptido/Factor Natriuriético Auricular (ANF).

O Monóxido de Azoto (NO) é uma molécula sinalizadora gasosa,
sintetizada endogenamente e que, por isso mesmo, é considerada uma
hormona. Por ser um gás, o NO difunde-se facilmente através das membranas
celulares, regulando uma ampla variedade de processos fisiológicos,
designadamente funções cardiovasculares, inflamatórias, imunológicas e
neuronais. Apresenta um período de vida muito curto, tendo acção autócrina ou
parácrina.
O NO é sintetizado pela enzima NO sintase que catalisa a libertação de
NO, por conversão da arginina em citrulina (Figura 5).
Depois de ser libertado, o NO difunde-se através das membranas e,
entrando na célula-alvo vizinha (acção parácrina), activa a enzima guanilatociclase citosólica. A enzima guanilato-ciclase converte o GMP em GMP
cíclico (cGMP) que, por sua vez, activa uma proteína cinase, designada por
Proteína Cinase G.
Entre outros efeitos, este mecanismo de transdução de sinal leva à
desfosforilação das cadeias leves de miosina, o que resulta no relaxamento do
músculo liso vascular e, por conseguinte, na vasodilatação.
Para que o estado de vasodilatação não se prolongue indefinidamente, o
cGMP é reconvertido em GMP pela enzima fosfodiesterase do cGMP.
O sildenafil (Viagra®), usado no tratamento da disfunção eréctil, actua
precisamente, inibindo a acção da fosfodiesterase, o que conduz a um estado
de vasodilatação prolongado.
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Fig. 5 – Mecanismo de Transdução do Monóxido de Azoto (NO)

O Péptido/Factor Natriurético Auricular (ANF) é o segundo exemplo de
hormona que utiliza o mecanismo de transdução mediado por cGMP.
O ANF é uma hormona peptídica libertada pelas aurículas quando
ocorre estiramento do músculo cardíaco devido a acentuado aumento de
volume sanguíneo.
A hormona é transportada no sangue até às células dos ductos
colectores dos rins (Figura 6), onde se liga ao domínio extracelular de um
receptor transmembranar, estimulando a actividade de guanilato ciclase que o
domínio intracelular do receptor desempenha. Portanto, a guanilato ciclase não
é citosólica, como no caso do NO, mas é transmembranar. O domínio
citoplasmático do receptor está altamente fosforilado e converte o GMP em
cGMP. O cGMP, por sua vez, vai permitir a activação da Proteína Cinase G,
responsável pela resposta celular, caracterizada essencialmente pelo aumento
da excreção renal de sódio e água e, consequentemente, pela diminuição da
pressão sanguínea.
O ANF actua também ao nível do músculo liso vascular, promovendo a
vasodilatação e, por conseguinte, o aumento do fluxo sanguíneo e a diminuição
da pressão sanguínea.
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Fig. 6 – Mecanismo de Transdução do Péptido Natriurético Auricular (ANF)

3)

Fosfatidilinositois, Diacilgliceróis e Cálcio
como segundos mensageiros

Fig. 7 – Mecanismo de Transdução com Fosfatidilinositois e Cálcio como segundos mensageiros
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Este mecanismo de transdução de sinal inicia-se com a ligação da
hormona a um receptor transmembranar acoplado a uma proteína Gq (Figura
7).
A ligação hormona-receptor activa a enzima fosfolipase C (PLC) que
catalisa a degradação de alguns fosfolípidos da mebrana, em particular do
Fosfatidilinositol Difosfato (PIP2), em dois produtos diferentes que actuam
como segundos mensageiros: o Trifosfato de Inositol (IP3) e o Diacilglicerol
(DAG).

O Trifosfato de Inositol (IP3) circula livremente no citosol, mobilizando
iões cálcio das mitocôndrias e sobretudo do retículo endoplasmático para o
citosol. O aumento dos níveis de cálcio no citosol desencadeia um conjunto de
processos, designadamente, a exocitose nos neurónios e células endócrinas,
bem como a contracção muscular em associação com a calmodulina. A
calmodulina é uma proteína com quatro locais de ligação para o cálcio. Quando
três ou quatro desses locais estão ocupados pelo cálcio, a calmodulina muda a
sua conformação e inicia múltiplos efeitos no interior da célula, incluindo a
activação ou inibição de proteínas cinases, como por exemplo, a miosina
cinase, responsável pela contracção do músculo liso.
O Diacilglicerol (DAG) permanece associado à membrana celular e,
juntamente com o cálcio, activa a Proteína Cinase C (PKC) que fosforila
resíduos específicos de proteínas-alvo, alterando a sua actividade catalítica.
Para além disso, a porção lipídica do DAG é o ácido araquidónico, precursor
das prostaglandinas e outras hormonas, clivado através da enzima fosfolipase
A2.

Um exemplo concreto de uma hormona que utiliza este mecanismo de
transdução de sinal é a Hormona de Libertação de Gonadotrofinas (GnRH).
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Fig. 8 – Mecanismo de Transdução de Sinal da GnRH

A GnRH é uma hormona hipotalâmica que se liga a um receptor
transmembranar acoplado a uma proteína Gq (Figura 8). A ligação hormonareceptor activa a enzima fosfolipase C (PLC), o que leva à produção de IP 3 e
DAG. A acção conjunta destes dois segundos mensageiros despoleta uma
cascata de fosforilações que culmina com a libertação de FSH e LH pela
adeno-hipófise, no nível seguinte de sinalização hormonal.

4)

Cinases como segundos mensageiros

O último processo de transdução de sinal abordado será o que se
efectua através de receptores transmembranares com actividade de cinase, e
mais especificamente, os receptores com actividade tirosina cinase, ou seja
receptores que actuam como proteínas cinase, fosforilando resíduos de tirosina
de proteínas-alvo específicas, com consumo de ATP.

O exemplo mais conhecido deste grupo de receptores é o receptor de
insulina (Figura 9), constituído por duas cadeias α, orientadas para o lado
extracelular

da

membrana

plasmática,

e

duas

subunidades

β

transmembranares, cuja extremidade carboxilo se encontra voltada para o
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citosol. As duas cadeias α correspondem ao domínio de ligação da insulina,
enquanto que as duas subunidades β possuem actividade de proteína cinase,
fosforilando os resíduos de tirosina das proteínas-alvo, por transferência de um
grupo fosfato do ATP para o grupo hidroxilo da tirosina (ilustrado no canto
inferior esquerdo da fig.9).

Fig. 9 – Mecanismo de Transdução de Sinal da Insulina

O mecanismo de transdução de sinal inicia-se com a ligação da insulina
ao domínio extracelular do receptor, o que provoca a fosforilação cruzada, em
que, a subunidade β de um lado fosforila os resíduos de tirosina da outra
subunidade β e vice-versa. A fosforilação cruzada permite a activação do local
de ligação de proteínas-alvo, prontas a serem fosforiladas.
A primeira dessas proteínas-alvo é a IRS1 (Insuline Receptor
Substract 1), que se torna o ponto de nucleação para um complexo de
proteínas responsável pela transdução do sinal, desde o receptor de insulina
transmembranar até alvos finais localizados no citosol e no núcleo.
O mecanismo de transdução de sinal da insulina é um dos mais
complexos, envolvendo uma série de cascatas de fosforilação (mediadas por
cinases) e não só (Figura 10). Devido à enorme complexidade funcional da
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insulina que, no interior da célula actua a vários níveis, o mecanismo de
transdução envolve também a regulação da expressão génica no núcleo, bem
como, por exemplo, a translocação para a membrana plasmática de
transportadores de entrada para a glicose.

Fig. 10 – Mecanismo de Transdução de Sinal da Insulina

Os mecanismos de transdução permitem, portanto a transmissão da
sinalização associada a uma determinada hormona para o interior da célula,
desencadeando,

através

dos

segundos

mensageiros,

uma

série

de

acontecimentos que culminam na resposta celular à hormona.
Contudo, o prolongamento do sinal por tempo indefinido seria
insustentável, impedindo a funcionalidade do próprio processo de sinalização,
de acordo com as necessidades do organismo. Assim existe um conjunto de
mecanismos responsável pela cessação do sinal hormonal.

O mecanismo de cessação pode ser feito através da endocitose e
degradação do complexo hormona-receptor.
No entanto, existem outros mecanismos, essenciais também para a
eliminação de hormonas em circulação e consequente decréscimo de um sinal
hormonal ao longo do tempo (Figura 11).
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- No caso das hormonas esteróides, a cessação do sinal faz-se
habitualmente por:



oxidação dos grupos hidroxilo;



conjugação (formação de ésteres);



redução de ligações duplas (como no caso do cortisol e do

estradiol).

- No caso das hormonas peptídicas, o processo faz-se normalmente
por:



quebra de pontes bissulfito (quando as há);



degradação por exopeptidases (em que ocorre clivagem na

extremidade

terminal amina ou carboxilo

e

consequente degradação

aminoácido a aminoácido);



proteinases (que reconhecem sequências internas).

Fig.11 – Mecanismos de Cessação de Sinal
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Evolutivamente, para evitar a degradação por proteinases, as hormonas
mais pequenas, como as secretadas pelo hipotálamo, têm as suas
extremidades terminais alteradas de forma a tornarem-se mais estáveis.
Por exemplo a hormona hipotalâmica TRH (Hormona de Libertação de
Tirotrofina), que regula a libertação de TSH (Hormona Estimulante da Tiróide
ou Tirotrofina) pela adeno-hipófise, é constituída apenas por três aminoácidos
(Glutamato, Prolina e Histidina). O seu terminal carboxilo reage com uma
amina, formando-se uma amida que fornece estabilização adicional. Essa
estabilização poderá eventualmente funcionar como alvo para a inactivação da
hormona. Também ao nível da extremidade amina podem ocorrer mecanismos
de estabilização. Neste caso em particular, é comum a cadeia lateral do
glutamato formar um anel, o piroglutamato, que estabiliza a hormona (Figura
11).

Como já foi referido, a inactivação de um sinal hormonal dá-se também
por degradação do complexo hormona-receptor. Muitas vezes, este
complexo localiza-se sobre uma rede hexagonal formada por clatrina que
promove a invaginação e consequente internalização, por endocitose, do
complexo hormona-receptor. A partir dos “clatrine coated pits” (pequenas
depressões encontradas na membrana celular, na zona da rede hexagonal de
clatrina) formam-se pequenas vesículas de endocitose, designadas por “coated
vesicles” que se fundem, originando vesículas maiores parcialmente revestidas
por clatrina, conhecidas como receptossomas (Figura 12).
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Fig. 12 – Mecanismo de Cessação de Sinal por Degradação do Complexo Hormona-Receptor

Os receptossomas podem ter diferentes destinos no interior da célula
(Figura 12):

1)

Fusão com um lisossoma para: degradação do complexo

hormona-receptor ou degradação exclusiva da hormona e reciclagem do
receptor que regressa à membrana plasmática;
2)

Reciclagem do receptor para a membrana plasmática, com ou

sem passagem pelo complexo de Golgi (na maioria das vezes, ocorre
passagem pelo complexo de Golgi).

EFEITOS METABÓLICOS DAS HORMONAS
(A) Efeitos das Hormonas no Metabolismo dos Glícidos,
Lípidos e Proteínas
METABOLISMO DOS GLÍCIDOS

Principais hormonas envolvidas:
Insulina, Glicagina, Cortisol e Epinefrina
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Estas hormonas actuam em variados tecidos mas actuam especialmente
ao nível do fígado, músculo e tecido adiposo (Figura 13).
De uma maneira geral, a insulina sinaliza níveis de glicose no sangue
superiores aos necessários, promovendo, assim, a internalização da glicose
em excesso, do sangue para as células. No interior das células, o excesso de
glicose é armazenado sob forma de glicogénio e triacilgliceróis.
De forma oposta, a glicagina sinaliza níveis de glicose no sangue
inferiores aos necessários, promovendo, deste modo, a obtenção de glicose a
partir da clivagem do glicogénio armazenado (glicogenólise), a síntese de novo
de glicose no fígado (gliconeogénese) e a oxidação dos ácidos gordos (βoxidação) de forma a reduzir o consumo de glicose.
A epinefrina é libertada no sangue para preparar os pulmões, coração e
músculos para uma actividade intensa máxima, que leva o organismo ao limite,
mas concentrada num curto intervalo de tempo, enquanto o cortisol medeia a
resposta do organismo a situações de stress prolongado.

Fig. 13 – Efeitos Metabólicos das Hormonas no Metabolismo dos Glícidos, Lípidos e Proteínas

Assim:
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A glicogénese (formação de glicogénio a partir da glicose) é

promovida pela insulina e pelo cortisol; a insulina induz as células a
armazenarem o excesso de glicose sob forma de glicogénio para que tenham
reservas energéticas em situações em que não seja possível a ingestão de
glicose; por outro lado, em situações de stress prolongado, as reservas de
glicose têm que ser preservadas sob forma de glicogénio para garantir a sua
disponibilidade para órgãos vitais, como o cérebro.


A glicogenólise (via oposta à glicogénese) é portanto estimulada

pela epinefrina, que exige do organismo a rápida disponibilização de glicose
para obtenção de energia e pela glicagina, de modo a aumentar os níveis de
glicose no sangue.


A gliconeogénese (no fígado), quer a partir de aminoácidos, quer

a partir do glicerol, resultante da lipólise, é estimulada pelo cortisol e pela
glicagina;

uma

vez mais, numa

situação

de

stress

prolongado,

é

absolutamente essencial manter reservas de glicose disponíveis para os
“órgãos nobres”, daí que o cortisol, tal como a glicagina, promovam a síntese
de glicose a partir de outros nutrientes.


A glicólise é estimulada pela insulina, levando à degradação do

excesso de glicose em CO2 e H2O (respiração aeróbia) ou em lactato
(respiração anaeróbia), que é depois reaproveitado no fígado.
METABOLISMO DOS LÍPIDOS
Principais hormonas envolvidas:
Insulina, Glicagina, Cortisol e Epinefrina (Figura 13)


A lipólise (hidrólise dos lípidos) é estimulada pela glicagina,

epinefrina e cortisol, essencialmente ao nível do adipócito; a hidrólise dos
lípidos permite a rápida obtenção de energia em situações em que: (a) os
valores de glicose no sangue se encontram diminuídos (sinalizado pela
glicagina); (b) o organismo está sujeito a stress agudo repentino e necessita da
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rápida obtenção de energia, sendo os lípidos facilmente mobilizáveis (estímulo
pela epinefrina); (c) o organismo está sujeito a stress prolongado e, no sentido
de preservar as suas reservas de glicose para os órgãos vitais, começa a
mobilizar os lípidos para obter energia (estímulo pelo cortisol).


A síntese de triacilgliceróis (reacção oposta à lipólise) a partir dos

ácidos gordos livres e do glicerol que se encontam armazenados no adipócito,
é estimulada pela insulina, sendo o excesso de glicose armazenado sob esta
forma.

METABOLISMO PROTEICO
Principais hormonas envolvidas:
Insulina, Glicagina, Cortisol e Epinefrina (Figura 13)


A degradação das proteínas, essencialmente no músculo, é

estimulada pela glicagina; os aminoácidos obtidos são aproveitados no fígado
para a gliconeogénese;


A síntese proteica é estimulada pela insulina.

(B) Efeitos Metabólicos das Hormonas Tiroideias
Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4)
As iodotironinas têm o efeito profundo de aumentar o metabolismo do
corpo, uma vez que activam a transcrição nuclear de um grande número de
genes, em praticamente todas as células do organismo.
A secreção destas hormonas é controlada pela TSH (Hormona
Tiroestimulante), secretada pela adeno-hipófise.
Cerca de 93% das hormonas libertadas pela tiróide consistem em T4,
enquanto apenas 7% são representados pela T3. No entanto, após a libertação
das hormonas pela tiróide, cerca de metade da tiroxina passa por desiodação
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ao nível dos tecidos, formando-se quantidade adicional de T3. Esta é a
principal hormona tiróideia utilizada pelos tecidos.
As duas hormonas, mas sobretudo T3, vão ser então responsáveis pelo
aumento do metabolismo basal que se traduz por (Figura 14):


Aumento da velocidade de utilização dos alimentos para obtenção

de energia (aumento da absorção de glicose, gliconeogénese, glicogenólise,
lipólise e degradação das proteínas);


Aumento da síntese proteica (apesar do catabolismo das proteínas

estar aumentado, também o processo de síntese proteica se encontra
aumentado, pela activação da transcrição de muitos genes);


Aumento do tamanho, número e actividade das mitocôndrias o que

permite a obtenção de grandes quantidades de energia (sob forma de ATP),
essencial ao aumento do metabolismo basal;


Aumento da actividade da Na+/K+ ATPase, que promove o aumento

da velocidade de transporte dos iões sódio e potássio através das membranas
celulares; este processo consome energia e aumenta a quantidade de calor
produzido pelo organismo;


Aumento do consumo de O2.
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Fig. 14 – Efeitos Metabólicos das Iodotironinas

(C) Termogénese
A termogénese é um processo que conduz à produção de calor. Ocorre
essencialmente por desacoplamento da cadeia respiratória e fosforilação
oxidativa, etapas importantes na respiração celular que ocorre na mitocôndria.
De uma maneira geral, a energia libertada pelo transporte de electrões,
ao longo dos complexos da cadeia respiratória (complexos I, III, e IV), é
utilizada para bombear iões H+ da matriz mitocondrial para o espaço
intermembranar. Uma vez que a membrana interna mitocondrial é impermeável
aos protões, estes ficam impedidos de regressar à matriz, gerando-se, assim,
um gradiente duplo (simultaneamente de pH e electrostático, devido à
diminuição da concentração de H+ na matriz mitocondrial). É este gradiente que
vai determinar o refluxo de protões através da enzima ATP sintase de volta à
matriz. A passagem de protões através da ATP sintase determina então a
síntese de ATP. Portanto, geralmente, a cadeia respiratória e a fosforilação
oxidativa são processos acoplados.
No entanto, algumas vezes, pode verificar-se o desacoplamento destas
duas etapas, ocorrendo o transporte de electrões ao longo da cadeia
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do

gradiente

protónico

e,

consequentemente, sem síntese de ATP (Figura 15). Ou seja, em vez de haver
produção de energia química (ATP), há produção de calor. Este processo, na
sua forma regulada e fisiológica, é mediado pelas UCP (“Uncoupling Proteins”),
sendo a mais conhecida a UCP1 ou Termogenina. Esta proteína dissipa o
gradiente quimiosmótico provocado pela acumulação de protões no espaço
intermembranar, fazendo com que estes protões regressem rapidamente à
matriz através da termogenina e não através da ATP sintase. Produz-se calor
mas não ATP.
As principais hormonas envolvidas na estimulação da termogénese são:
Epinefrina, Norepinefrina, T3 e Leptina.

Fig. 15 – Termogénese

(D) Regulação da Massa Corporal
Na regulação da massa corporal, há uma hormona que assume
particular importância: a leptina.
A leptina, por vezes designada como hormona da saciedade, é
sintetizada no adipócito geralmente em situações em que há um aumento na
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dimensão deste tipo celular em relação a níveis basais, isto é, quando o
adipócito possui grandes reservas de lípidos.

A experiência clássica que demonstrou o efeito da leptina foi a seguinte
(Figura 16):

Estudaram-se dois ratinhos que não produziam leptina. A um dos
ratinhos foi administrada leptina para colmatar esta deficiência.
O que se verificou foi que, a ausência de leptina se revela por apetite
descontrolado e incapacidade de manter a temperatura corporal (não esquecer
que a leptina tem um papel regulador na função das UCP). O ratinho, por mais
alimentos que ingira, tem sempre fome. Por isso mesmo, este ratinho é incapaz
de se reproduzir, uma vez que existe um mecanismo evolutivo segundo o qual,
o animal apenas se reproduz em situações em que a alimentação está
garantida, sendo o seu “input” calórico suficiente. Em épocas de fome, o animal
não se reproduz. Neste caso, apesar de o ratinho engordar, o seu organismo,
porque não possui a leptina, entende que está a passar fome, promovendo um
apetite descontrolado.

Fig. 16 – Experiência Demonstrativa do Efeito da Leptina na Regulação da Massa Corporal
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Portanto, em indivíduos normais que sintetizam leptina, o aumento das
dimensões do adipócito (indicador de saciedade) leva à síntese da leptina no
interior da célula, provocando essencialmente:

(a) diminuição do apetite e do consumo de alimentos;
(b) aumento da termogénese para manter a temperatura corporal e
sobretudo como forma simples de gastar o excesso de energia sem produzir
ATP;
(c) aumento do catabolismo de ácidos gordos como forma de gastar o
excesso de reservas lipídicas armazenadas nos adipócitos volumosos.

O efeito da leptina ao nível do adipócito não é conseguido por mediação
directa. Quando as reservas lipídicas do adipócito aumentam significativamente,
a leptina é libertada na corrente sanguínea, ligando-se a receptores do
hipotálamo que induzem a secreção de norepinefrina (Figura 17). No adipócito,
a norepinefrina liga-se a um receptor acoplado a uma proteína G, activando a
enzima adenilato ciclase que converte o AMP em cAMP. O aumento dos níveis
de cAMP levam, por sua vez, à activação da Proteína Cinase A (PKA) que,
depois de uma cascata de processos, origina um aumento da expressão da
termogenina.
A termogenina estimula a termogénese que dissipa o gradiente
quimiosmótico de protões, como já foi referido anteriormente. No sentido de
compensar esta perda de gradiente quimiosmótico, a mitocôndria vai aumentar
significativamente a sua actividade, consumindo ácidos gordos e aumentando,
deste modo, o catabolismo lipídico.

Comissão de Curso 07/13

2º ano

Página 24 de 28

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

2008/2009

Fig. 17 – Mecanismo de Actuação da Leptina

A acção da leptina ao nível do hipotálamo é mediada por proteínas com
função de cinase, num processo não muito diferente da acção da insulina. Ao
nível do hipotálamo, o mecanismo de transdução de sinal utiliza o sistema
JAK-STAT (Figura 18).

Fig. 18 – Mecanismo de Transdução de Sinal da Leptina no Hipotálamo (Sistema JAK-STAT)
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A leptina liga-se à porção extracelular do receptor hipotalâmico da
leptina. Este receptor é constituído por um monómero que, depois da ligação
da leptina, se vai dimerizar.
A ligação hormona-receptor promove a fosforilação de um resíduo de
tirosina na porção intracelular de cada monómero do receptor, fosforilação essa
levada a cabo pela enzima cinase Janus (JAK). Os resíduos de tirosina
fosforilados tornam-se local de ligação para proteínas STAT (“Signal
Transducers and Activators of Transcription”). Alguns resíduos de tirosina
destas proteínas STAT são também fosforilados pelas mesmas JAK,
dimerizando posteriormente e movendo-se depois até ao núcleo, onde se ligam
a sequências específicas de DNA para estimular a expressão de genes-alvo,
como por exemplo o gene do neuropéptido POMC.

A insulina também tem nestes processos de controlo do apetite um
papel importante, nomeadamente ao nível do hipotálamo, onde se liga a
receptores específicos, potenciando a acção da leptina e vice-versa. Pensa-se
que este mecanismo de potenciação mútua entre as duas hormonas, se
deva à partilha de segundos mensageiros comuns às vias de actuação das
duas

hormonas,

que

desencadeiam

eventos

e

consequências

muito

semelhantes, de entre as quais se destaca a inibição do apetite.

Existem ainda duas hormonas peptídicas responsáveis pela regulação
do apetite (Figura 19). São elas: a Grelina e a PYY3-36.
A Grelina é uma hormona peptídica sintetizada essencialmente pelas
células do estômago, mas também pelo pâncreas e eventualmente pelo
intestino. A hormona liga-se a neurónios orexigénicos (estimuladores do
apetite) no hipotálamo, promovendo o aumento do apetite pela libertação do
NPY (Neuropéptido Y). As concentrações de grelina no sangue variam
intensamente entre as refeiçõs, atingindo níveis muito elevados antes das
refeições, quando o apetite é mais intenso.

A PYY3-36 é um péptido YY constituído por 36 aminoácidos, na sua forma
completa, mas que geralmente existe sob forma “incompleta”, isto é, sem os
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dois primeiros aminoácidos; daí a sua designação 3-36. É sintetizada pelas
células endócrinas do intestino delgado e do cólon em resposta à chegada de
alimento proveniente do estômago. A PYY3-36 actua no hipotálamo também ao
nível dos neurónios orexigénicos mas o seu efeito passa pela redução do
apetite, uma vez que inibe a secreção de NPY por estes neurónios. Como
seria de esperar, os níveis da hormona no sangue aumentam depois de uma
refeição e permanecem elevados durante algumas horas.

Fig. 19 – Mecanismos de Regulação do Apetite pelas Hormonas Grelina, PYY3-36 , Leptina e Insulina

De uma maneira geral, a leptina e a insulina ligam-se a receptores
localizados em neurónios anorexigénicos (neurónios supressores do apetite),
promovendo ambas a diminuição do apetite pela libertação de α-MSH
(Hormona Estimulante de α-Melanócitos), que actua neste âmbito como
neuropéptido anorexigénico. Conforme referido anteriormente, a α-MSH é
disponbilizada

através

(proopiomelanocortina).

da

clivagem

do

seu

precursor,

a

POMC

A grelina actua ao nível da estimulação dos

neurónios orexigénicos (neurónios estimuladores do apetite). O PYY 3-36,
assim como a leptina e a insulina, actuam também ao nível dos neurónios
orexigénicos, mas através da sua inactivação, diminuindo o apetite e
contrabalançando o efeito da grelina.
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Este sistema neuroendócrino de controlo do apetite está conjugado de
forma a que a activação de neuropéptidos anorexigénicos provoca a inibição
dos neuropéptidos orexigénicos e vice-versa. Os primeiros transmitem a
mensagem “comer menos e metabolizar mais”. Em contrapartida, os
neuropéptidos orexigénicos transmitem a mensagem oposta de “comer mais e
metabolizar menos”.
Esta inter-relação é actualmente um dos alvos em que se deposita mais
esperança no combate à obesidade.
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