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RESUMO 
 
RIBEIRO, I.M.R. Ação central da insulina e do sistema nervoso autônomo 
sobre a produção hepática de glicose de ratos não anestesiados. 2012, 
80f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)- Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  
 
A glicose é considerada o combustível mais importante para a manutenção das 
atividades de diversos tecidos corporais. O fígado é um órgão chave na 
manutenção da homeostase da glicose e para que isto ocorra é necessária a 
presença de hormônios, tais como a insulina que pode desempenhar sua função 
agindo tanto em nível periférico como centralmente. Além disso, estudos 
demonstram que o sistema nervoso autônomo (SNA) desempenha uma função 
extremamente importante no controle da glicemia. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da insulina injetada no sistema nervoso central sobre 
a produção hepática de glicose (PHG), além de verificar o papel do SNA na 
modulação dessa variável em ratos livres de anestesia. Para isto, utilizamos um 
modelo animal de hiperatividade simpática, (SHR) e seu controle (Wistar). 
Antecedendo todos os experimentos, os animais foram mantidos em privação 
alimentar por um período de 12 h. A insulina e/ou insulina denaturada (controle-
veículo) foi injetada no ventrículo lateral (VL) cerebral (100!U/!l) e a PHG, PAM 
e FC foram monitorados aos 2, 5, 10, 20 e 30 min. subsequentes. No grupo 
Wistar observamos uma queda máxima na PHG aos 10 min. após a 
microinjeção de insulina no VL (81 ± 8mg/dL) quando comparados ao seu valor 
basal antes da insulina (110mg/dL± 5) e ao grupo controle (insulina denaturada) 
no mesmo decurso temporal (118 ± 3mg/dL). Em outro grupo experimental 
verificamos que o antagonismo periférico dos receptores muscarínicos (metil-
atropina, 2mg/Kg, i.v.) foi capaz de bloquear a queda na PHG decorrente da 
ação central da insulina no mesmo decurso temporal (10 min: 92 ±2mg/dL vs 
basal: 88± 2mg/dL). Por outro lado, o antagonismo periférico dos receptores 
adrenérgicos (fentolamina, 3mg/Kg e propranolol, 0,5mg/Kg, i.v., 
respectivamente) não afetou a queda da PHG após administração da insulina no 
VL. No grupo SHR a insulina injetada no VL não promoveu alterações na PHG 
nos tempos avaliados. A PAM e FC não sofreram qualquer alteração após a 
injeção central de insulina em ambas as linhagens de animais. Para avaliar a 
função do SNA sobre a PHG basal independente da ação central da insulina de 
ambas as linhagens realizamos o antagonismo periférico dos receptores 
adrenérgicos e muscarínicos e a PHG foi monitorada aos 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 
e 60 min. subsequentes. Os resultados mostraram que o bloqueio adrenérgico 
diminuiu a PHG com maior queda aos 40 min. tanto nos animais Wistar (79±2 
mg/dL; -25%) quanto nos SHR (93±8 mg/dL; -22%) em relação ao basal (Wistar: 
106±2mg/dL e SHR: 118±8 mg/dL). O bloqueio periférico dos receptores 
muscarínicos não alterou a PHG em ambas as linhagens. O conjunto dos 
resultados obtidos nos leva a concluir que, durante uma situação de jejum 
prolongado, a alça parassimpática do SNA é a principal responsável pela rápida 
queda na PHG causada pela ação central da insulina em animais Wistar, porém 
não em SHR. Por outro lado, o sistema autonômo simpático desempenha maior 
influência tônica no controle da PHG basal do que a alça parassimpática, 
independente da ação central da insulina tanto em SHR quanto em Wistar.  
Palavras-chave: Insulina, Glicemia, Sistema Nervoso Autônomo, SHR. 



ABSTRACT 
 

RIBEIRO, I,M,R. Central action of insulin and the sympathetic nervous 
system on hepatic glucose production of conscious rats. 2012, 80p. Master 
thesis (Human physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2012.  
 
 
Glucose is considered the most important fuel for the maintenance of cell’s 
activity. The liver is a key organ in maintaining glucose homeostasis and it 
requires the presence of hormones such as insulin that can perform its function 
by acting at both peripheral and central level. In addition, several studies have 
shown that the autonomic nervous system (ANS) plays an essential role in the 
control of blood  sugar level. Therefore, the aim of this study was to evaluate the 
effect of insulin injected into the central nervous system on hepatic glucose 
production (HGP), and to verify the role of ANS in the modulation of this variable 
in conscious rats. For this, we have used an animal model of sympathetic 
overactivity (SHR) and its control (Wistar). Animals were kept in food 
depravation for a period of 12h. Insulin and/or denatured insulin (vehicle control) 
was injected into the lateral ventricle (LV) of the brain (100nU/µl) and HGP, MAP 
and HR were monitored at 2, 5, 10, 20 and 30 min later. In the Wistar group we 
were able to observe a maximal fall in PHG at 10 min after microinjection of 
insulin in the VL (81±8 mg/dL) compared to the baseline (110±5 mg/dL) and to 
the control group (denatured insulin) in the same time course (118± 3mg/dL). In 
a different  Wistar group we have found that the pretreatment of rats with 
peripheral antagonist of muscarinic receptors (methyl-atropine 2 mg/kg, iv) 
completely abolished  the fall in HGP induced by central microinjection of insulin 
at the same time course (10 min: 92± 2 mg/dL vs basal 88± 2 mg/dL). As 
opposed to the above prototypes of muscarinic inhibitors, , the antagonism of 
peripheral adrenergic receptors (phentolamine, 3mg/kg and propranolol,, 0.5 mg 
/ kg, iv) did not affect the decrease  of HGP.elicited by microinjection of insulin in 
the VL. In the SHR group the central insulin injection failed to produce  changes 
in HGP at any time evaluated. The MAP and HR were not affected bycentral 
injection of insulin in both strains of animals. In order to evaluate the role of ANS 
on the basal HGP, independent of central action of insulin, we performed, in 
both strains, the peripheral antagonism of adrenergic and muscarinic receptors 
by monitoring the HGP  at 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 min later. The results 
have shown that the adrenergic receptors blockade, per se, caused a fall in  the 
HGP with a greater decreasing at 40 min, as in Wistar (79± 2 mg/dL, -25%) as 
well as in SHR (93± 8 mg/dL, -22%) when compared to the baseline values 
(Wistar: 106± 2 mg/dL and SHR: 118± 8 mg/dL). On the other hand, the 
blockade of peripheral muscarinic receptors did not alter the HGP in both 
strains. Taken together, our  results allow us to conclude that during starvation, 
the parasympathetic outflow seems to be predominant to produce the decrease 
in the  HGP caused by central action of insulin in Wistar, but not in SHR. On the 
other hand, the autonomic sympathetic system plays a greater influence on the 
tonic baseline control of HGP than the parasympathetic, independent of the 
central action of insulin, in both SHR and Wistar. 

 
Key-words: Insulin, Glucose, Sympathetic Nervous System, SHR.  



 

 

17 

!

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 
!

A glicose é considerada o substrato energético mais importante para a 

manutenção das atividades de diversos tecidos corporais. O cérebro, por exemplo, 

consome cerca de 60% da glicose sanguínea em um indivíduo em repouso. Tanto a 

indisponibilidade quanto o aumento indiscriminado na concentração de glicose no 

sangue são capazes de provocar disfunção de diversas células e sistemas corporais. 

Tamanha é a importância da glicose para a manutenção da atividade neuronal e de 

diversos outros tecidos que seus níveis plasmáticos são finamente controlados por 

inúmeros mecanismos capazes de impedir grandes variações desta molécula que é 

essencial à vida.  

A concentração plasmática de glicose (glicemia) é resultado do equilíbrio entre 

entrada e saída da glicose circulação. Os principais processos metabólicos 

responsáveis pela entrada de glicose na circulação são: i)  absorção intestinal de 

carboidratos durante o período alimentar, ii)  hidrólise dos estoques endógenos de 

glicogênio tecidual (glicogenólise) e iii) síntese de glicose a partir de substratos de 3 

carbonos como aminoácidos, lactato e glicerol pelo fígado, rins e intestino 

(gliconeogênese). O fígado é um órgão fundamental na manutenção da glicemia devido 

a sua capacidade de estocar grandes quantidades de glicose na forma de glicogênio 

quando os níveis circulantes desta substância estão altos. Além disso, o fígado também 

é capaz de promover a quebra do glicogênio e liberar glicose para a circulação quando 

seus níveis estão baixos mantendo, portanto, um equilíbrio entre a liberação e a 

captação de glicose plasmática. Para que todo este processo ocorra é fundamental a 

presença de dois hormônios principais: a insulina e o glucagon. Em uma situação pós-

prandial, por exemplo, os níveis circulantes de glicose desencadeiam um aumento na 

secreção de insulina pelas células beta pancreáticas. A insulina estimula a captação de 

glicose pelos tecidos muscular esquelético e adiposo, além de suprimir a produção e 

liberação de glicose pelo fígado (ARONOFF et al., 2004; WASSERMAN, 2009). 

A insulina é, portanto, um potente hormônio anabólico capaz de controlar, além 

de outras funções, a captação e utilização de glicose pelos tecidos. Outro hormônio 

também produzido e liberado pelo pâncreas (células alfa) é o glucagon que, ao 
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contrário do que acontece com a insulina, está aumentado em situações de jejum onde 

os níveis glicêmicos tendem a diminuir. Para manter a glicemia em níveis adequados 

este hormônio estimula a glicogenólise e gliconeogênese e, consequentemente, a 

liberação de glicose pelo fígado. O retorno da glicemia aos níveis basais inibe a 

secreção de glucagon. Outras substâncias, tais como, a noradrenalina liberada pelas 

terminações simpáticas pós-ganglionares, a adrenalina liberada pela glândula supra-

renal, os glicocorticóides, as incretinas e amilinas são capazes de interferir na função 

hepática a fim de aumentar ou diminuir a liberação e/ou captação de glicose por este 

tecido (ARONOFF et al., 2004).     

 A glicemia é, portanto, uma variável controlada por uma infinidade de 

mecanismos face ao seu essencial papel sobre as funções orgânicas. E como este 

controle está intimamente relacionado à ação da insulina e ao funcionamento hepático, 

é importante compreender o elo entre a ação deste hormônio e o controle da glicemia 

via produção hepática de glicose (PHG), principalmente pela sua ação em territórios 

extra-hepáticos. Neste sentido, uma das hipóteses deste nosso estudo é que a PHG 

seria finamente controlada pela ação da insulina ao nível do sistema nervoso central, 

principalmente por modular o sistema nervoso autônomo. 

 

1.1 Ações moleculares da insulina  

 

 A capacidade do organismo humano em poupar reservas energéticas nas 

situações de abundante oferta de alimento, com a finalidade de gerar estoques que 

possam prover o funcionamento de órgãos vitais durante períodos de escassez 

nutricional, é uma das mais complexas e fascinantes facetas metabólicas de nossa 

espécie. A insulina, hormônio produzido e secretado pelas células beta pancreáticas em 

resposta a um aumento na concentração plasmática de glicose e aminoácidos é um dos 

principais hormônios envolvidos nesta plasticidade metabólica (CAVALHEIRA; 

ZECCHIN; SAAD; 2002; ARONOFF et al. 2004).   

A insulina é um hormônio anabólico indispensável para a homeostase da 

glicemia, além de desempenhar outras funções como crescimento e diferenciação 

celular. A pré-pró-insulina (sintetizada pelo poliribossomo) é o precursor da insulina e é 

um peptídeo sinalizador que tem como finalidade direcionar a cadeia peptídica para o 
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retículo endoplasmático onde a pró-insulina é produzida pela clivagem do peptídeo 

sinalizador e formação de pontes de dissulfeto (MENEGON; 1997). A pró-insulina 

contém a sequência de aminoácidos da insulina, mais uma sequência de 31 

aminoácidos, o peptídeo C (conector), e é armazenada em grânulos secretórios 

associados à membrana quando entra no complexo de Golgi. Nestes grânulos estão 

armazenadas também as proteases que clivam a pró-insulina. O hormônio maduro 

consiste em duas cadeias, uma cadeia alfa e uma beta, ambas conectadas por duas 

pontes dissulfeto (WHITE, 2009). 

A insulina regula a homeostase glicêmica de diversas maneiras, seja reduzindo a 

PHG ou aumentando a captação periférica de glicose em tecidos que possa estocá-la e 

consumi-la, tais como, o tecido muscular e adiposo. Além disso, a insulina estimula a 

conversão de glicose em ácidos graxos e glicerol 3-fosfato e a síntese de triacilglicerol 

(lipogênese) no fígado e nos adipócitos, onde a insulina inibe a lipólise. No músculo 

esquelético e cardíaco a insulina aumenta a síntese e inibe a degradação de proteínas 

(CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002; KAHN, 1996). Atuando na gliconeogênese a 

insulina inibe a transcrição de genes que codificam a enzima fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase (PEPCK), além de diminuir a taxa de transcrição do gene que codifica a 

enzima frutose-1,6- bifosfatase e a glicose 6 fosfatase e aumentar a transcrição gênica 

de enzimas glicolíticas como glicoquinase e piruvato quinase (PILKIS; GRANNER, 

1992; SUTHERLAND; O’BRIEN; GRANNER, 1996; CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 

2002;). Além disso, a insulina também é capaz de alterar a quantidade de ácidos graxos 

livres liberados na gordura visceral (BERGMAN, 1997).  

Para desempenhar estas funções, a insulina age ligando-se a um receptor 

específico de membrana. Este receptor é uma proteína heterotetramérica com atividade 

quinase composta por 4 subunidades, duas alfa com domínio extracelular que contém o 

sítio de ligação da insulina e duas beta com domínio intracelular e atividade tirosina 

quinase. Na ausência de insulina a subunidade alfa age como um inibidor alostérico da 

subunidade beta inibindo a atividade tirosina quinase da mesma. A ligação da insulina 

com o receptor promove uma alteração conformacional na subunidade alfa aumentando 

a atividade tirosina quinase da subunidade beta que se auto fosforila, bem como, 

fosforila  inúmeros substratos em tirosina (WHITE, 1997; PESSIN; SALTIEL, 2000; 

CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002), incluindo o substrato do receptor da insulina 

(insulin receptor substrate, IRS) 1, 2, 3 e 4, a isoforma Shc, membros da família SIRP, 
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Gab-1, Cbl e APS. A fosforilação das proteínas IRS criam sítios de reconhecimento 

para moléculas efetoras adicionais contendo domínios de homologia a Src 2 (SH2), 

esses incluem Grb2 e Nck, proteína  tirosina fosfatase SHP2 e a mais importante, a 

subunidade regulatória do tipo 1, fosfatidilinositol 3–quinase, PI3-K (FOLLI et al., 1992; 

PESSIN; SALTIEL, 2000). A PI3-K é importante na regulação da mitogênese, 

diferenciação celular e transporte de glicose estimulada pela insulina. As proteínas alvo 

conhecidas dessa enzima são a PKB e as isoformas atípicas da PKC (FOLLI et 

al.,1992). A insulina também é capaz de estimular a proteína quinase ativada por 

mitógenos (mitogen-activated protein kinase, MAPK). Essa via inicia-se com a 

fosforilação das proteínas IRS e/ou Shc que interagem com a proteína Grb2 e que está 

constitutivamente associada à SOS, uma proteína que troca o GDP por GTP da RAS 

ativando-a. Uma vez ativada, a RAS estimula a fosforilação em serina da cascata da 

MAPK que leva à proliferação e diferenciação celulares (BOULTON et al., 1991; PAEZ-

SPINOZA, 1999; VIRKAMÄKi; UEKI; KAHN, 1999; CAVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 

2002). O músculo esquelético é o primeiro tecido responsável pela captação de glicose 

dependente de insulina possuindo um importante papel na manutenção da homeostase 

da glicemia. Esta captação de glicose ocorre através de um sistema de difusão 

facilitada envolvendo um transportador denominado GLUT-4 (KLIP; PANKET, 1990).  

 

1.2 Ação  da insulina no sistema nervoso central 

 

Apesar de ser relativamente bem esclarecida a relevância metabólica da 

modulação direta da gliconeogênese e glicogenólise pela insulina, ainda necessita-se 

compreender melhor a regulação indireta da PHG mediada pela ação da insulina em 

territórios extra-hepáticos. Por muitos anos, considerava-se que a insulina seria incapaz 

de atravessar a barreira hemato-encefálica (BHE) e ter impacto em funções cerebrais e 

sistêmicas. Há algumas décadas estes conceitos foram quebrados quando  estudos  

demonstraram a existência de uma grande densidade de receptores de insulina no 

hipotálamo e bulbo olfatório de ratos (BASKIN et al.,1983; WERTHER et al., 1987). Há 

evidências na literatura de que o cérebro é um órgão sensível à insulina sendo esta 

captada do plasma e levada ao o sistema nervoso central (SNC) atravessando a BHE 

(BASKIN et al.,1987; DAVIS et al.,1995). Ainda neste sentido, alguns estudos 



 

 

21 

mostraram que além de atravessar a BHE através de um transporte saturável (BAURA 

et al.,1993), a insulina desempenha inúmeras funções de fundamental importância no 

controle da homeostase, dentre eles, o comportamento alimentar, memória, 

crescimento e maturação neuronal, reflexos cardiovasculares e reprodução (YANG; 

RAIZADA; FELLOWS, 1981; BASKIN et al., 1983; MCKERNAN; CALARESU, 1996; 

ZHAO et al., 1999; GEROZISSIS, 2002; PICHER; FREEMAN; BROOKS, 2008). 

Ao que se refere ao controle da homeostase glicêmica estudos demonstraram 

que a injeção de insulina na artéria carótida de ratos anestesiados promoveu queda 

imediata na glicemia (SZABO; SZABO, 1975). Mais tarde, outro trabalho na literatura 

relatou  a mesma queda na glicemia após microinjeção de insulina diretamente no 

hipotálamo ventromedial (VMH) em ratos anestesiados (SZABO et al.,1983). Estudos 

de Obici et al (2002), evidenciaram que a insulina agindo especificamente no 

hipotálamo (microinjeção no terceiro ventrículo) promoveu queda na PHG, resultados 

estes corroborados com Pocai et al (2005) que defenderam a teoria de que a 

gliconeogênese hepática seria afetada negativamente pela ação central da insulina em 

núcleos hipotalâmicos específicos. É sabido que o hipotálamo possui um papel crucial 

na regulação da homeostase da glicose, incluindo glicogenólise, gliconeogênese e 

função pancreática. No entanto, como ocorre a transmissão da informação a partir do 

sistema nervoso central até o fígado é foco atual de investigações por parte de vários 

grupos. Neste sentido, supomos que o sistema nervoso autônomo (SNA) 

desempenharia um papel crucial nesta sinalização entre a ação central da insulina e o 

controle da PHG em animais livres de anestesia. 

 

1.3 Ação da insulina sobre o SNA 

 
Evidências acumuladas nos últimos 60 anos demonstram que, além da inibição 

direta da PHG pela insulina, este fenômeno é também estimulado por hormônios 

conhecidos como “contra-reguladores”, cujas concentrações, ao contrário da insulina, 

estão aumentadas durante o jejum (i.e.: catecolaminas e glicocorticóides). As 

catecolaminas, de maneira geral, aumentam a PHG por estimular tanto a glicogenólise 

quanto a gliconeogênese. O estímulo da gliconeogênese é alcançado de maneira 

eficiente tanto pelo aumento de catecolaminas circulantes secretadas pela medula da 
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adrenal quanto pela liberação pós-ganglionar de catecolaminas pelas fibras simpáticas 

que inervam o fígado (NONOGAKI, 2000). Outro estudo, demonstrou alterações da 

atividade simpática, de maneira não uniforme para músculos e tecido cutâneo com a 

técnica de clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico em seres humanos, concluindo que a 

insulina seria capaz de alterar a atividade simpática para territórios específicos (BERNE 

et al., 1992). Seguindo esta mesma linha, autores como Morgan et al (1993) 

demonstraram em um estudo também utilizando clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico 

em ratos normotensos e espontaneamente hipertensos anestesiados que a insulina 

promoveu um aumento na frequência de disparos de potenciais de ação do nervo 

simpático adrenal e lombar (com maior magnitude de aumento no território adrenal em 

animais hipertensos) e nenhuma alteração para o território renal. Apesar destes 

estudos terem sido realizados por meio de uma técnica que promove aumento 

sistêmico nos níveis de insulina, outros autores verificaram que injeção de insulina no 

terceiro ventrículo também produzira respostas semelhantes, ou seja, modulando a 

atividade simpática de maneira não uniforme para regiões distintas sem alterar pressão 

arterial ou frequência cardíaca (MUNTZEL et al., 1994; MUNTZEL et al.,1995).  

Apesar de inúmeros estudos evidenciarem a ação da insulina na modulação da 

atividade simpática, há na literatura, dados que defendem a teoria de que a PHG é 

afetada negativamente pela ação da insulina por ativação do sistema nervoso 

autônomo parassimpático, via ramo hepático do nervo vago. Esta última afirmação é 

corroborada por trabalhos que demonstraram que tanto a vagotomia quanto o 

tratamento prévio com atropina (antagonista muscarínico) impedem a supressão da 

PHG induzida pela injeção central de insulina no hipotálamo ventromedial de animais 

anestesiados (SZABO et al., 1983; POCAI et al., 2005).  

Parece haver uma divisão de grupos neuronais hipotalâmicos que modulam de 

forma diferenciada cada uma das alças de controle da PHG, sendo que os neurônios no 

hipotálamo ventromedial estimulariam a glicogenólise por meio da ativação da alça 

simpática do SNA, enquanto neurônios localizados no hipotálamo lateral estimulariam a 

gliconeogênese via ativação do sistema parassimpático (MITHIEUX, 2010). Alguns 

estudos, no entanto, demonstram que a simples ativação dos ramos simpáticos ou 

vagais para o território hepático modula PHG independentemente da ação da insulina. 

Um exemplo disto foram os trabalhos que demonstraram que a estimulação elétrica do 

nervo esplâncnico promove a depleção do glicogênio hepático e aumento da glicemia 
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em animais adrenalectomizados, atribuindo esta resposta essencialmente à ativação do 

nervo simpático para o fígado (EDWARDS; SILVER, 1970). Além disso, outros estudos 

encontraram uma ativação de enzimas glicogenolíticas em reposta à estimulação do 

ramo simpático esplâncnico, concluindo que a inervação simpática controla a 

glicogenólise hepática (SHIMAZU; AMAKAWA,1968).  

Apesar de haver algumas evidências relacionadas ao controle da PHG via SNA, 

pouco ainda se sabe de como ocorre o equilíbro simpato-vagal na modulação da ação 

inter-órgãos (eixo cérebro-fígado) da insulina na PHG e, além disso, como estaria esta 

sinalização em uma situação de hiperatividade simpática, como é o caso do modelo 

experimental de animal espontaneamente hipertenso (SHR).  
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8 CONCLUSÃO 

 

Com base em nossos achados podemos concluir que a insulina, agindo no 

SNC, controla de maneira rápida a PHG em Wistar, porém não em SHR, e esse 

controle depende da alça parassimpática do SNA. Além disso,  o fato da insulina 

central não afetar a glicemia de jejum em SHR pode estar relacionado à resistência 

central à insulina, ou à hipertonia simpática ou mesmo da combinação destes dois 

fatores nesta linhagem. Além disso, podemos também concluir que o equilíbrio 

simpato-vagal é fundamental para controlar e manter a glicemia de jejum, 

independente da ação central da insulina, tanto em Wistar como em SHR, porém 

aparentemente a influência da alça simpática para o fígado seja mais importante 

nesta situação.  
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