
 

 

 

 

 

 

SILVANIA DA SILVA TEIXEIRA 

 

 

 

MECANISMOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO NÃO GENÔMICA DO 

HORMÔNIO TIREOIDIANO SOBRE A EXPRESSÃO E TRANSLOCAÇÃO 

DA ISOFORMA 4 DO TRANSPORTADOR DE GLICOSE (GLUT4): 

ESTUDO NO TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO E ADIPOSO  

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Fisiologia Humana do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do Título de Doutor em Ciências. 

 

 

Área de concentração: Fisiologia Humana 

Orientador: Maria Tereza Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

   2010 



 

RESUMO 

 
TEIXEIRA, S. S. Mecanismos envolvidos na ação não genômica do hormônio tireoidiano sobre a 

expressão e translocação da isoforma 4 do transportador de glicose (GLUT4): estudo no tecido 

muscular esquelético e adiposo. 2010. 106 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

O hormônio tireoidiano (HT) participa do controle de funções essenciais do organismo. A maioria 

dos seus efeitos é mediada pela modulação da transcrição gênica e se manifesta em um período longo 

o suficiente para permitir a transcrição de genes específicos. Por outro lado, são crescentes na 

literatura as evidências de que o HT também promove efeitos que ocorrem em um curto espaço de 

tempo e que se manifestam mesmo na presença de inibidores da transcrição gênica. O GLUT4 é o 

principal transportador de glicose presente no músculo esquelético, no cardíaco e no tecido adiposo. 

O seu processo de translocação e inserção na membrana plasmática resulta da ativação de vias de 

sinalização que ocorre a partir da interação da insulina com seus receptores de membrana. No 

músculo esquelético e cardíaco, uma segunda via que aciona o mecanismo de translocação do 

GLUT4 envolve a ativação da AMPK, processo desencadeado pela contração muscular. O presente 

estudo teve como objetivo avaliar: (i) no modelo in vivo (ratos Wistar), se o T3 e o T4 provocam 

agudamente a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática; (ii) no modelo in vitro (células 

musculares L6 e adipócitos 3T3-L1), se o T3 e o T4 provocam o efeito descrito acima; e (iii) se esse 

efeito ocorre por ativação das vias de sinalização da insulina e/ou da contração muscular. Nossos 

estudos in vivo demonstram que a administração de T3 rapidamente aumentou o conteúdo de GLUT4 

na fração correspondente à membrana plasmática no músculo esquelético e no tecido adiposo. No 

entanto, essa ação foi independente da ativação da PI3-K e da AMPK. Os estudos in vitro, mostraram 

que o T3 promove, rapidamente, um aumento na captação de glicose nas células L6 sem, contudo, 

alterar o conteúdo de GLUT4 presente na membrana. Esses resultados sugerem que essa ação do T3 

ocorra devido a ativação do GLUT4 já presente na membrana ou devido a algum processo 

independente dessa proteína. Nossos resultados demonstram que ao lado das suas reconhecidas ações 

genômicas, o HT atua por mecanismos não genômicos regulando a translocação do GLUT4. Além 

disso, sugerem fortemente que o T3 participe, também por mecanismos não genômicos, do processo 

de ativação do GLUT4 já inserido na membrana. 

Palavras-chave: Hormônio Tireoideano. Ações não Genômicas. GLUT4. Captação de Glicose. 



 

ABSTRAT 

 

TEIXEIRA, S.S Mechanisms involved in the nongenomic action of thyroid hormone on the 

expression and translocation of the isoform of glucose transporter 4 (GLUT4): a study in 

skeletal muscle and adipose tissue. 2010. 106 p. Ph. D. Thesis (Human Physiology) - Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

The thyroid hormone (TH) participates in the control of essential functions of the organism. Most of 

its effects are mediated by modulation of gene transcription and take place over a long enough period 

of time to allow the transcription of specific genes. On the other hand, evidence that TH also 

promotes the effects that occur in a short period of time and which manifest even in the presence of 

inhibitors of gene transcription have been increasingly found in literature. GLUT4 is the main 

transporter of glucose in skeletal muscle, the heart and adipose tissue. Its translocation and insertion 

in the plasma membrane result from the activation of signaling pathways triggered by the interaction 

of insulin with membrane receptors. In skeletal muscle and the heart, a second pathway that activates 

the mechanism of GLUT4 translocation involves the activation of AMPK, a process triggered by 

muscle contraction. This study aimed at evaluating: (i) in the in vivo model (Wistar rats), if T3 and T4 

acutely cause translocation of GLUT4 to the plasma membrane, (ii) in the in vitro model (L6 muscle 

cells and adipocytes 3T3 -L1), if T3 and T4 cause the effect described above; and (iii) whether this 

effect occurs by activation of the signaling pathways of insulin and/or muscle contraction. Our in vivo 

studies demonstrate that administration of T3 rapidly increased the amount of GLUT4 in the fraction 

corresponding to the plasma membrane in skeletal muscle and adipose tissue. However, this action 

did not depend on the activation of PI3-K and AMPK. In vitro studies showed that T3 quickly 

increases the glucose uptake in L6 cells, but without changing the amount of GLUT4 present in the 

membrane. These results suggest that this action of T3 occurs due to activation of GLUT4 already 

present in the membrane or due to some process which does not depend on this protein. Our results 

demonstrate that other than its known genomic actions, TH acts through nongenomic mechanisms 

regulating GLUT4 translocation. In addition, they strongly suggest that T3 participates, also through 

non-genomic mechanisms, in the activation process of GLUT4 already inserted in the membrane. 

Keywords: Thyroid Hormone. Nongenomic Actions. GLUT4. Glucose Uptake. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Hormônios Tireoidianos 

Os hormônios tireoidianos (HTs) possuem um importante papel na diferenciação, no 

crescimento e no metabolismo. Suas ações são necessárias para o funcionamento normal de todos 

os tecidos, participando principalmente da regulação do consumo de oxigênio e da taxa 

metabólica (OPPENHEIMER et al., 1987). 

Os hormônios tireoidianos, T4 e T3 são sintetizados na glândula tireóide e podem exercer 

seus efeitos em vários locais, agindo principalmente na regulação da transcrição de genes alvos. 

As ações genômicas dos HTs decorrem basicamente da interação do T3 com seu receptor nuclear 

(TR), proteína que tem afinidade cerca de 10 vezes maior pelo T3 que pelo T4. Os TRs estão 

intimamente associados com o DNA e ligam com alta afinidade e especificidade o T3. A ligação 

do T3 ao seu TR é um processo complexo e envolve a participação de proteínas co-ativadoras e 

co-repressoras, que se associam ou se dissociam dos TRs, e disso resulta a indução ou redução da 

síntese de proteínas específicas, responsáveis pelos efeitos biológicos do T3 (JEPSEN et al., 

2002; FONDELL et al., 1999). Dessa forma, as ações genômicas dos HTs se manifestam em um 

período de tempo longo o suficiente para permitir a transcrição de genes específicos, o 

processamento do mRNA até a sua forma madura e a tradução subsequente em proteínas. 

Por outro lado, são crescentes na literatura as evidências de que os HTs também 

promovem efeitos que ocorrem em um curto espaço de tempo (poucos minutos) e que se 

manifestam mesmo na presença de inibidores da transcrição gênica, o que demonstra que 

algumas ações dos HTs não dependem da interação do hormônio com o seu receptor nuclear 

associado ao TRE (elemento responsivo ao HT), e ocorrem por intermédio de outro mecanismo 

que não o nuclear, sendo, portanto, conhecidas como ações não genômicas ou extranucleares 

(CAO et al., 2005; MEZOSI et al., 2005; DAVIS et al., 1996). Outra particularidade das ações 

não genômicas é que elas podem ser desencadeadas também pelo T4, rT3 e T2, bem como pelo 

T3; ao contrário das ações nucleares que são protagonizadas basicamente pelo T3, conforme 

salientado (MEZOSI et al., 2005). 

Há evidências de ações não genômicas dos HTs: (a) na membrana plasmática, onde são 

descritos efeitos estimulantes do HT sobre o transporte de glicose, Ca
++

 e Na
+ 

(DAVIS et 

al.,1996; SEGAL et al., 1989 b; INCERPI et al., 1999); (b) em várias organelas celulares, como 

na mitocôndria, onde facilitaria o transporte de ADP para o seu interior e a formação de ATP 
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(DAVIS; DAVIS, 1996) e no retículo sarcoplasmático, onde aumentaria a atividade da bomba de 

cálcio (SERCA) (ZINMAN et al., 2006), efeito que se somaria a sua ação transcricional bastante 

conhecida sobre a expressão gênica da SERCA; (c) no citoesqueleto, promovendo polimerização 

da actina em células gliais (LEONARD et al., 1990), ósseas (LUEGMAYR et al., 1996) e 

hipofisárias (GOULART-SILVA et al., 2006); (d) sobre a atividade de quinases específicas, 

como a proteína quinase C (PKC), a (PKA), a piruvato quinase M2 (PKM2) e a mitogen 

activated protein Kinase (MAPK), que parecem ser as mediadoras dos efeitos não genômicos 

desses hormônios (DAVIS; DAVIS, 1996; DAVIS et al., 2000; LIN et al.,1999), e (e) em 

mRNAs específicos, alterando sua estabilidade e sua taxa de tradução (DAVIS; DAVIS, 1996), 

entre outras. 

O músculo esquelético é um importante alvo da ação do HT. Neste tecido o HT induz a 

expressão de genes envolvidos com o controle do metabolismo, assim como daqueles 

relacionados à sua atividade mecânica. No primeiro grupo podemos incluir o gene da Mioglobina 

(SANTOS; GIANNOCCO; NUNES, 2001; CLÉMENT et al., 2002) e do GLUT-4 (WEINSTEIN 

et al., 1994; CASLA; ROVIRA; WELLS, 1990) e, no segundo, o gene que codifica a isoforma II 

da cadeia pesada da miosina (MHCII) (FITTS et al., 1980; SANTOS; GIANNOCCO; NUNES, 

2001) e o da bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático (SERCA) (NUNES et al., 1985; 

ROHER et al.,1988). Em paralelo às suas ações nucleares, ações extranucleares também têm sido 

descritas neste tecido, como a elevação da atividade da SERCA e da captação de glicose, 

fenômenos observados em células em cultura (SEGAL et al., 1989a; ZINMAN et al., 2006). 

No tecido adiposo, efeitos nucleares do HT também são descritos, como o aumento da 

transcrição do gene que codifica o receptor  adrenérgico, do qual resulta o conhecido efeito 

lipolítico deste hormônio (VIGUERIE et al., 2002). 

1.2 Transportadores de Glicose (GLUTs) 

A glicose é um combustível essencial em mamíferos e um substrato metabólico de grande 

importância. Ela é obtida diretamente a partir da dieta, principalmente após a hidrólise dos 

dissacarídeos e polissacarídeos ingeridos ou pela síntese endógena a partir de outros substratos 

como o glicerol e o piruvato. A glicose proveniente da dieta é transferida do lúmen do intestino 

delgado para os enterócitos e, juntamente com a glicose endógena, deve ser transportada da 

circulação para células alvo. Esse processo envolve a transferência da glicose através da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=2746657&query_hl=62&itool=pubmed_docsum
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membrana plasmática e isso ocorre via proteínas integrais da membrana. Estas proteínas 

compreendem dois grupos estrutural e funcionalmente distintos de transportadores de glicose, 

identificados há mais de duas décadas: o co-transportador glicose/sódio (SGLT, membro de uma 

grande família de transportadores de glicose dependentes de sódio, nome do gene SLC5A) e o 

transportador de glicose sódio independente (GLUT, nome do gene SLC2A) (WRIGHT et al., 

2001; MUECKLER et al., 1994; JOOST E THORENS et al., 2001). 

Os transportadores de glicose (GLUTs) apresentam 12 domínios transmembrânicos com 

as regiões amino terminal e carboxi terminal localizadas no citosol. Possuem ainda um grande 

domínio extracelular entre os segmentos transmembranicos 1 e 2, o qual contém um sitio de 

glicosilação (MUECKLER et al., 1985). 

Os GLUTs permitem o fluxo de glicose e outros açúcares através da membrana 

plasmática por difusão facilitada (gradiente de concentração) e diferem entre si em relação à 

especificidade pelo substrato, propriedades cinéticas e expressão tecidual. 

Os transportadores de glicose (GLUTs) são divididos em 3 classes, de acordo com as suas 

características estruturais (SCHEEPERS; JOOST; SCHURMANN, 2004; MACHADO; 

SCHAAN; SERAPHIM, 2006; ULDRY et al., 2004). A classe I dos transportadores de glicose 

compreende os GLUTs 1-4, os quais têm sido amplamente caracterizados segundo sua estrutura, 

função e distribuição nos tecidos. O GLUT1 é expresso em todos os tecidos e apresenta um baixo 

Km, sendo, portanto, o principal transportador de glicose quando esta se encontra em níveis 

fisiológicos na corrente sanguínea; desta forma, garante o transporte basal de glicose a todos os 

tecidos (GOROVITS et al., 2003). O GLUT2 é expresso, predominantemente, nos hepatócitos e 

nas células  pancreáticas; apresenta alto Km, tendo, portanto, maior capacidade de transportar a 

glicose quando esta se encontra elevada na corrente sanguínea. Ele é importante para garantir o 

armazenamento de glicose, ou o seu efluxo, no tecido hepático e a secreção de insulina 

(GOROVITS et al., 2003). O GLUT 3 tem alta afinidade por glicose e está presente em tecidos 

que demandam grande quantidade de glicose, como o cérebro e o tecido muscular (HABER et al., 

1993; STUART; WEN; JIANG, 1999). O GLUT4 é expresso no tecido muscular esquelético, 

cardíaco e adiposo branco e marrom. Tal qual o GLUT2, o GLUT4 apresenta elevado Km, sendo 

a única isoforma cuja translocação e inserção à membrana plasmática é induzida pela insulina.  

A classe II dos transportadores de glicose abrange o GLUT5, GLUT7, GLUT9 e o 

GLUT11. O GLUT5, que possui alta especificidade pela frutose, é expresso predominantemente 
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no intestino delgado, testículos e rins. O GLUT7 é o mais recente membro da família dos GLUTs 

a ser caracterizado. Ele é expresso na membrana apical do intestino delgado e grosso e tanto a 

glicose quanto a frutose parecem ser seus substratos (CHEESEMAN et al., 2008). O GLUT9 é 

expresso no fígado e rins e apresenta como substrato a glicose e o ácido úrico (PHAY; 

HUSSAIN; MOLEY, 2000; AUGUSTIN et al., 2004; DOBLADO et al., 2009). O GLUT 11 

apresenta duas formas (uma curta e outra longa), sendo o transportador de glicose que exibe a 

maior similaridade com o transportador de frutose GLUT5. É expresso no coração, músculo 

esquelético, tecido adiposo, rins e pâncreas e transporta glicose quando esta se encontra em altas 

concentrações na corrente sanguínea, sendo que este transporte é inibido pela frutose (DOEGE et 

al., 2001; SCHEEPERS et al., 2005). 

A classe III dos transportadores de glicose compreende 5 membros: GLUT6, GLUT8, 

GLUT10, GLUT12 e o HMIT (Transportador de H
+
 ligado ao mio-inositol). O GLUT6 apresenta 

baixa afinidade por glicose e é expresso no cérebro, leucócitos e baço, enquanto que o GLUT 8 

apresenta alta afinidade por glicose e é expresso principalmente nos testículos (DOEGE et al., 

2000). O GLUT 10 é predominantemente expresso no fígado e pâncreas e está associado com o 

diabetes do tipo 2 (DAWSON et al., 2001; MCVIE-WYLIE et al., 2001). O GLUT 12 é expresso 

predominantemente no coração e próstata; o HMIT no cérebro (WOOD et al., 2003; 

SCHEEPERS; JOOST; SCHURMANN, 2004). 

1.3 GLUT4 

O GLUT4 foi descoberto em meados da década de 90, quando pesquisadores de grupos 

distintos clonaram e caracterizaram uma proteína transportadora de glicose sensível à insulina; 

desde então, o GLUT4 tem recebido mais atenção do que qualquer outro membro desta família 

(JAMES; STRUBE; MUECKLER, 1989; CHARRON et al., 1989; BIRNBAUM et al., 1989). 

O GLUT4 é responsável pela captação de glicose quando esta se encontra em 

concentrações elevadas na circulação sanguínea, situação em que ocorre aumento da secreção de 

insulina. Essa proteína vem sendo alvo de muitos estudos, considerando o aumento alarmante da 

incidência da resistência insulínica na população mundial, o que predispõe ao Diabetes tipo II. O 

GLUT4 encontra-se inserido na membrana de vesículas intracelulares, presentes na região 

perinuclear e no citoplasma das células. Essas vesículas, sob estímulo específico, deslocam-se 

para a membrana plasmática, onde se fundem. Esse processo resulta na incorporação de várias 
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moléculas de GLUT4 na membrana plasmática, possibilitando assim o influxo de glicose nas 

células que as expressam (GOROVITS et al., 2003). 

A translocação do GLUT4 para a membrana plasmática é estimulada por alguns fatores, 

entre eles, a insulina e o exercício físico. A insulina desencadeia seus efeitos biológicos mediante 

a fosforilação de proteínas, promovendo, entre outras ações, o aumento do transporte da glicose 

para as células (NYSTROM et al., 1999). Para realizar esses efeitos a insulina interage com seu 

receptor, o qual se encontra na superfície das células dos tecidos alvos. O receptor da insulina 

(IR) é uma proteína heterotetramérica, que possui uma atividade tirosina cinase intrínseca. Essa 

proteína é composta de duas subunidades α extracelulares, as quais contêm o sítio de ligação para 

a insulina; e duas subunidades β transmembrana. É na porção intracelular da subunidade β, que se 

encontram os domínios tirosina cinase. A ligação da insulina à subunidade α provoca uma 

alteração conformacional que resulta na autofosforilação da subunidade β do receptor, 

aumentando a atividade cinase dessa proteína (WATSON et al., 2001; CARVALHEIRA; 

ZECCHIN; SAAD, 2002). Uma vez ativado, o receptor da insulina (IR) fosforila vários 

substratos proteicos, entre eles a família de substratos para o receptor de insulina (IRS 1-4), Shc, 

Gab-1, p60doc, Cbl, JAK2 e APS. Após a fosforilação dos IRS em resíduos de tirosina, estes 

substratos servem como local de ancoragem para proteínas que possuem o domínio SH2. Muitas 

destas proteínas são moléculas adaptadoras tais como a subunidade regulatória p85 da 

fosfatidilinositol-3 cinase (PI3-K), (SALTIEL et al., 2001; WATSON et al., 2001; 

CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002).  

A PI3-K é uma enzima de fundamental importância na regulação das ações metabólicas 

da insulina. Esta proteína é formada por uma subunidade regulatória (p85) e uma subunidade 

catalítica (p110), a qual catalisa a fosforilação dos fosfoinositídeos na posição 3 do anel inositol 

produzindo fosfatidilinositol-3-fosfato, fosfatidilinositol-3,4-difosfato e fosfatidilinositol-3,4,5-

trifosfato. A fosforilação na posição 3 recruta proteínas como a PDK-1 (proteína cinase 1 

dependente de PI-3K) e a AKT (SALTIEL et al., 2001; CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 

2002; KHAN et al., 2002; KROOK; WALLBERG-HENRIKSSON; ZIERATH, 2004). Em 

seguida, PDK-1 fosforila e ativa a AKT e isoformas da proteína cinase C (PKC) atípica (δ, λ). 

Um dos mais importantes resultados da ativação da AKT é a elevação da captação de glicose 

através do aumento da translocação do GLUT 4 (ŽDYCHOVÁ et al., 2005). Da mesma forma, 
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PKCδ e PKCλ aumentam a captação de glicose através da ativação e translocação do GLUT 4 

(KHAN et al., 2002; LIU et al., 2006).  

Além da ativação da PI3-K, outros sinais também estão envolvidos no transporte de 

glicose estimulado pela insulina. Um desses sinais envolve a fosforilação do protooncogene Cbl. 

Na maioria dos tecidos sensíveis à insulina, o Cbl está associado com a proteína adaptadora CAP. 

Após a fosforilação, o complexo Cbl-CAP migra para a membrana celular e interage com a 

proteína CrkII, que também está associada com a proteína C3Gl. A C3Gl é uma proteína 

trocadora de nucleotídeos que catalisa a troca de GDP por GTP da proteína TC10 ativando-a. 

Uma vez ativada, TC10 causa um segundo sinal para a translocação da proteína GLUT-4, em 

paralelo à ativação da via da PI3-K (KHAN et al., 2002; ISHIKI et al., 2005). 

Além da insulina é sabido que o exercício físico também aumenta a translocação do 

GLUT4 para a membrana plasmática. Estudos demonstram que homens que participam 

regularmente de esportes competitivos apresentam uma melhora da tolerância à glicose e níveis 

de insulina menores, quando comparados aos seus controles. Outros estudos mostram ainda que 

mulheres hiperinsulinêmicas e obesas apresentaram níveis de insulina no plasma diminuídos após 

6 semanas de treinamento físico (BJORNTORP et al., 1970, 1972). Esses estudos sugerem que o 

exercício físico regular aumenta a sensibilidade à insulina no músculo e em outros tecidos 

(MONDON; DOLKAS; REAVEN, 1980). 

Vários experimentos demonstram um aumento significante na atividade da AMPK (AMP-

activated protein kinase) após a contração muscular por estimulação elétrica in situ (VAVVAS et 

al., 1997; HAYASHI et al., 2000) e após a contração isolada do músculo de ratos in vitro (FUJII 

et al., 2000; MUSI et al., 2005). A AMPK é uma proteína heterotrimérica formada por uma 

subunidade catalítica (α), que apresenta duas isoformas (α 1 e α 2) e duas subunidades 

regulatórias (β e γ), que possuem as seguintes isoformas (β1, β2, γ1, γ2 e γ3) (HARDIE et al., 

1997). A AMPK é ativada quando ocorre a fosforilação no resíduo de treonina 172 na alça de 

ativação da subunidade α (HARDIE et al., 1997). A ativação é promovida quando ocorre uma 

alteração no estado energético da celula, assim, quando a relação AMP:ATP está aumentada, 

ocorre uma alteração conformacional na proteína, deixando-a suscetível a fosforilação e ativação 

pela AMPK cinase (AMPKK) (HARDIE et al., 2003). A AMPK fosforilada ativa vias que 

causam o aumento de ATP, tais como as da oxidação de ácidos graxos, e também inibe vias 

anabólicas que consomem o ATP, tais como a síntese de ácidos graxos. O aumento da atividade 
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da AMPK, em consequência do maior consumo de ATP durante o exercício físico, causa a 

translocação das vesículas contendo GLUT4, promovendo assim, o transporte de glicose para o 

músculo, de modo semelhante à insulina, embora por vias de sinalização independentes (MCGEE 

et al., 2003). 

Após a translocação, o GLUT4 precisa ser inserido na membrna plasmática (MP); esse 

processo envolve alguns passos, entre eles a ancoragem e a fusão do GLUT4 à MP (ZAID et al., 

2008). Durante a translocação e posterior fusão do GLUT4 à MP, há envolvimento de dois 

grupos de proteínas: as v-SNAREs e as t-SNAREs. Algumas dessas proteínas (VAMP2, 

sintaxin4, SNAP23 e munc18) controlam a fusão das vesículas contendo o GLUT4 com a MP. A 

insulina recruta as vesículas contendo o GLUT4 através da fosforilação da VAMP2, que por sua 

vez interage com SNAP23 e sintaxin4 formando um complexo ternário. Simultaneamente à 

formação desse complexo ocorre a dissociação da proteína synip da sintaxin4 e a alteração 

conformacional da munc18c expondo o domínio de ligação do complexo ternário e, dessa forma, 

promovendo a fusão das vesículas contendo o GLUT4 com a MP (WATSON et al., 2001; HE et 

al., 2007). 

1.4 Hormônios Tireoidianos e GLUT4  

Já é bastante conhecido que nos estados de hipertireoidismo ocorre um aumento da 

utilização de glicose pelas células. Esse efeito tem sido descrito como decorrente de ações que 

alteram a atividade das enzimas envolvidas com a via glicolítica e oxidativa, promovendo a 

ativação do metabolismo da glicose, o que reduziria o conteúdo intracelular de glicose, gerando 

um gradiente que favoreceria sua entrada nas células (CHEN-ZION; BASSUKEVITZ; 

BEITNER, 1995). Soma-se a essas ações o efeito transcricional do HT sobre a expressão do gene 

SLC2A4 (SHIMIZU et al., 2002). 

Nosso laboratório vem investigando o papel do hormônio tireoidiano na expressão do 

gene SLC2A4, não só no músculo esquelético, mas também no músculo cardíaco e tecido 

adiposo. Nossos estudos dão suporte aos trabalhos da literatura que demonstraram que, nesses 

tecidos, cuja expressão do GLUT4 é normalmente bastante elevada, o tratamento crônico com T3 

provoca aumento ulterior da mesma, ocorrendo o contrário nos estados de hipotireoidismo 

(CASLA; ROVIRA; WELLS, 1990; GOSTELI-PETER; SCHMID; ZAPF, 1996; TORRANCE 

et al.,1997a; SHIMIZU et al., 2002). Estudos recentes indicam ainda, que o T3 aumenta a 
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translocação de GLUT3, mecanismo pelo qual o T3 poderia também promover aumento da 

captação de glicose (DIMITRIADIS et al., 2005). Esses achados colocam o T3 como um 

hormônio importante para a regulação da homeostase glicêmica. 

Nesse sentido, o tecido muscular esquelético torna-se um importante alvo da ação do T3, 

uma vez que ele se destaca dos demais como o principal tecido responsável pela utilização da 

glicose, já que 40% da massa corporal correspondem aos músculos esqueléticos. O músculo 

esquelético é formado por uma mistura de diferentes tipos de fibras (NEMETH e PETTE, 1981) 

que são geralmente classificadas por suas características contráteis e metabólicas, bem como por 

sua coloração. Dessa forma, as fibras musculares vermelhas possuem elevada capacidade 

oxidativa, e podem ser de contração rápida ou lenta, dependendo se expressam 

predominantemente MHCII ou I, respectivamente, ao passo que as fibras brancas são glicolíticas 

e de contratação rápida, pois expressam predominantemente MHCII. A sensibilidade à insulina e 

a taxa máxima de transporte de glicose são também diferentes entre as fibras musculares 

vermelhas e brancas, de forma que as brancas são menos sensíveis à insulina em relação às 

vermelhas (JAMES; JENKINS; KRAEGEN, 1985; RICHTER; HANSEN; HANSEN, 1988). 

Estudos em andamento no nosso laboratório têm demonstrado que além de induzir a 

expressão do GLUT4, o T3 é capaz de promover a translocação dessa proteína em direção à 

membrana plasmática (BRUNETTO et al., 2006; GIANNOCCO et al., 2006). Esses estudos 

foram desenvolvidos em tecido muscular esquelético e cardíaco, e mostraram que ratos 

previamente tireoidectomizados apresentam incremento da taxa de translocação de GLUT4 30 

minutos após a administração de doses suprafisiológicas de T3 (100 g/100 g, PC), o que sugere 

fortemente uma ação não genômica do HT. Esses dados corroboram estudos in vitro, relatados na 

literatura, que demonstraram que o HT induz, em um curto espaço de tempo, o aumento da 

captação de glicose por miócitos mantidos em meio de incubação contendo glicose marcada 

(SEGAL et al., 1989a). Além disso, estudos mostram a presença de um elemento responsivo ao 

HT (TRE) na região promotora do gene SLC2A4, bastante diferente dos TREs presentes em 

outros tecidos, já que possui baixa afinidade pelo receptor do HT, o que sugere que outro 

mecanismo, além do transcricional, possa estar envolvido nas ações promovidas pelo hormônio 

tireoidiano sobre a expressão deste gene (TORRANCE et al., 1997b). 

 Contudo, o mecanismo pelo qual essas ações não genômicas do HT são estabelecidas 

ainda não está totalmente esclarecido, sendo motivo de vários estudos. Sabe-se que algumas 
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cinases participam como intermediárias dessas ações não genômicas. Assim, tem-se que o HT 

promove, por via extranuclear, a fosforilação da isoforma  do receptor de HT, o TR, por meio 

da ativação da MAPK. Em outras palavras, descreveu-se uma ação não genômica do HT 

precedendo a sua ação genômica. Essa via de sinalização também está envolvida na angiogênese 

induzida não genomicamente pelo T3. Já o aumento da atividade do trocador Na
+
/H

+
 induzido 

pelo T3 parece depender da ativação da PKC (DAVIS; DAVIS; 1996; DAVIS; DAVIS; CODY, 

2005). 

Mais recentemente foi evidenciado que tanto o T4 quanto o T3 se ligam à isoforma da 

integrina V3, mecanismo pelo qual ocorreria a ativação da PKC e MAPK (DAVIS; DAVIS; 

CODY, 2005). Sabe-se, ainda, que a integrina, que é uma proteína de matriz extracelular, exerce 

um papel estrutural muito importante, já que conecta a matriz extracelular ao citoesqueleto de 

actina das células. Além disso, sabe-se que o tráfego de vesículas para a membrana plasmática 

depende de um citoesqueleto altamente organizado, uma vez que agentes que impedem o 

remodelamento da actina, impedem a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática 

(BROZINICK et al., 2004). O HT participa do controle da expressão de genes envolvidos na 

manutenção da arquitetura celular; Também exerce efeitos não genômicos sobre a polimerização 

da actina do citoesqueleto, os quais foram descritos em células gliais, osteoblásticas e 

hipofisárias; e são mecanismos pelos quais ele poderia influenciar no tráfego de vesículas 

intracelulares e remodelamento dos tecidos (LEONARD; SIEGRIST-KAISER; ZUCKERMAN, 

1990; LUEGMAYR et al., 1996; GOULART-SILVA et al., 2006).  

Com relação à translocação de GLUT4 induzida pelo HT, embora ela tenha sido 

evidenciada no nosso laboratório, os mecanismos envolvidos ainda não foram esclarecidos. 

Conforme descrito anteriormente, as vias da PI3-K e da Cap-Cbl, ativadas pela insulina, e a da 

AMPK, ativada pela contração muscular, são peças chaves nesse processo. Assim, é possível que 

o HT promova ativação de ao menos uma dessas vias. 

Nesse sentido, há evidências de que o T3 ativa a via de transdução de sinais da PI3-

K/AKT/PKB. Cao et al. (2005) demonstraram que o hormônio tireoidiano participa da ativação 

da mTOR (mammalian target of rapamycin) e que esta ativação ocorre minutos após a adição de 

T3. Além disso, essa ativação não é inibida pela cycloheximide (CHX), um inibidor da síntese 

proteica, demonstrando ser essa uma ação não genômica do T3 e independente de síntese de 

novas proteínas. Eles evidenciaram também que a ativação da mTOR promovida pelo T3 é 
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mediada pela PI3-K, e que a PI3-K é capaz de se ligar ao TR independentemente do T3. No 

entanto, a ligação do T3 ao seu receptor é necessária para a ativação da PI3-K. Cao et al., também 

demonstraram que o T3 induz a translocação nuclear da AKT/PKB de maneira dependente da 

PI3-K (CAO et al., 2005). 

Estudos têm demonstrado que o T3 também pode aumentar a expressão da AMPK 

(PARK et al., 2002; WINDER et al., 2003), mas não há estudos relatando se a AMPK é capaz de 

se ligar ao receptor de hormônio tireoidiano, como foi demonstrado para a PI3-K. 

Os resultados obtidos no nosso laboratório evidenciando que a translocação do GLUT4 

pode ser induzida pelo HT são de grande importância, pelo que foi relatado e também porque se 

trata de uma ação não genômica do T3 até então desconhecida, sendo fundamental o 

esclarecimento dos mecanismos envolvidos nesse efeito. Torna-se interessante avaliar também o 

efeito do T4 nesse mesmo processo, já que ele tem sido identificado como o principal efetor de 

algumas das ações não genômicas dos hormônios tireoidianos. 
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2 CONCLUSÃO 

 

O conjunto dos dados aqui apresentados sugere que ao lado das suas reconhecidas 

ações genômicas, o T4 e, principalmente, o T3, atuam por mecanismos não genômicos 

regulando a expressão e translocação do GLUT4 em direção à MP no músculo esquelético e 

tecido adiposo. Adicionalmente, os nossos dados sugerem fortemente que o T3 participe, 

também por mecanismos não genômicos, do processo de ativação do GLUT4 já inserido na 

membrana, o que poderia explicar a elevação da captação de glicose por ele induzida que se 

mostrou ser independente da inserção de novas moléculas de GLUT4 à membrana plasmática. 
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