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RESUMO 

 

ZÚÑIGA-HERTZ, J. P. Influência do colesterol e de intermediários da sua 
biossíntese sobre a maquinaria de secreção de insulina e a organização 
funcional da membrana plasmática em células secretoras de insulina. 2014. 
106 f. Dissertação (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

A rota de biossíntese de colesterol tem sido estudada pelo seu envolvimento em 
diversos processos celulares, entre eles a secreção de hormônios. Particularmente, 
a secreção de insulina estimulada pela glicose depende tanto do colesterol como de 
moléculas de natureza isoprenoide, que constituem intermediários da sua 
biossíntese. Com o intuito de entender a contribuição parcial dos grupos isoprenila e 
do colesterol para a secreção de insulina, foram utilizados inibidores de diferentes 
enzimas da rota de biossíntese de colesterol em linhagem de células secretoras de 
insulina INS-1E e em ilhotas pancreáticas isoladas de roedores. Foi analisada a 
contribuição tanto dos grupos isoprenila, particularmente o geranilgeranil pirofosfato, 
quanto do próprio colesterol na secreção de insulina estimulada pela glicose, assim 
como o efeito do esterol em parâmetros físicos da membrana, estudados por EPR, e 
na estruturação da maquinaria de secreção em lipid rafts. A inibição aguda da HMG-
CoA redutase com sinvastatina diminuiu a secreção de insulina sem afetar o 
conteúdo celular de colesterol; a suplementação com geranilgeranil pirofosfato 
preveniu a inibição aguda da secreção induzida por sinvastatina. A inibição crônica 
da síntese de colesterol com sinvastatina inibiu a secreção de insulina com uma 
redução significativa no conteúdo de colesterol celular e da membrana, associado a 
um aumento da fluidez de membrana e desorganização dos lipid rafts. A 
administração de colesterol em células cuja biossíntese foi inibida com ácido 
zaragózico a jusante da síntese de grupos isoprenila permitiu recuperar a função 
secretora. Esses resultados permitem estabelecer que a alteração da fluidez de 
membrana, responsável pela perda da organização estrutural e funcional da 
maquinaria de secreção em lipid rafts, é precedida pela redução da isoprenilação de 
proteínas na inibição da secreção de insulina estimulada pela glicose devida à 
inibição da biossíntese de colesterol, oferecendo assim um mecanismo pelo qual 
essa rota biossintética favorece a função de células beta pancreáticas. 

 

Palavras-chave: Secreção. Insulina. Isoprenila. Colesterol. Membrana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ZÚÑIGA-HERTZ, J. P. Influence of cholesterol and its biosynthesis 
intermediates on the insulin secretion machinery and the functional 
organization of the plasma membrane in insulin secreting cells. 2014. 106 p. Ph. 
D. thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
The cholesterol biosynthesis pathway has been proposed to be deeply involved in 
several cellular processes, particularly hormone secretion. The glucose-stimulated 
insulin secretion depends on cholesterol and isoprenoid molecules derived from its 
biosynthesis pathway. To understand the partial contribution of isoprenoid groups 
and of cholesterol on insulin secretion, inhibitors of different enzymes of the 
cholesterol biosynthesis pathway were used. The contribution of isoprenoid 
molecules, particularly geranylgeranyl pyrophosphate, and cholesterol to glucose-
stimulated insulin secretion was analyzed. The involvement of cholesterol in the 
maintenance of membrane physical parameters, analyzed by EPR, and on the 
secretory machinery organization in lipid rafts was studied. The acute inhibition of 
HMG-CoA reductase with simvastatin reduced insulin secretion without affecting the 
total cellular cholesterol content. The loading of INS-1E cells with geranylgeranyl 
pyrophosphate prevented the acute simvastatin effect. The chronic inhibition of 
cholesterol biosynthesis with simvastatin reduced glucose-stimulated insulin 
secretion with a significant reduction in the cellular and membrane cholesterol 
contents, since an increase in the plasma membrane fluidity was observed as well as 
the loss of the localization of secretory machinery proteins in lipid raft. The 
cholesterol refilling of INS-1E cells after 24h inhibition of cholesterol biosynthesis with 
zaragozic acid led to a recovery of the secretory function, since this molecule inhibits 
cholesterol biosynthesis downstream of the isoprenoid groups formation. These 
results indicate that the membrane fluidity impairment, responsible for the loss of the 
structural and functional organization of the secretory machinery in lipid rafts, is 
preceded by reduction in protein isoprenylation in the glucose-stimulated insulin 
secretion inhibition due to cholesterol biosynthesis pathway inhibition. 
 

Keywords: Secretion. Insulin. Isoprenyl. Cholesterol. Membrane. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos Gerais 

 A insulina é o principal hormônio que controla o metabolismo energético. Após 

a sua síntese, é armazenada em grânulos de núcleo denso cujo conteúdo é 

secretado através da via de secreção regulada1. O processo de secreção da insulina 

frente a um incremento mantido da concentração extracelular de glicose tem a 

particularidade de ser bifásico, com uma primeira fase de secreção rápida, e uma 

segunda, sustentada no tempo2. Essa característica baseia-se na existência de duas 

populações de grânulo de secreção presentes no citoplasma da célula beta. Uma 

primeira população corresponde aos grânulos já capacitados para secreção, 

possivelmente aqueles previamente ancorados à membrana plasmática, enquanto 

que os segundos constituem os grânulos que se encontram no citosol que migrarão 

até locais específicos da membrana, durante a segunda fase. A fusão do grânulo à 

membrana tem sido amplamente estudada. Durante o processo, os grânulos de 

insulina se fundem à membrana plasmática assistidos por proteínas conhecidas 

como SNAREs (soluble NSF attachment protein receptor), as quais, junto com o 

canal para cálcio do tipo L, responsável pelo influxo local de cálcio que induz a fusão 

do grânulo, constituem a maquinaria de secreção. As SNAREs dividem-se em 

vSNAREs (localizadas no grânulo) como VAMP, e em tSNAREs (localizadas na 

membrana plasmática) como Sintaxina 1 e SNAP 253, 4. 

 A maquinaria de secreção encontra-se organizada em microdomínios de 

membrana também chamados de lipid rafts. Essas estruturas, cuja organização 

decorre da alta concentração de colesterol e do tipo de fosfolipídios que apresentam, 

têm sido amplamente estudadas por auxiliarem diversos processos biológicos5. 

Considerando o papel do colesterol como elemento organizador da estrutura da 

membrana plasmática, o que traz como consequência uma complexa organização 

funcional, processos biológicos como o fenômeno da secreção têm se demonstrado 

serem altamente dependentes da rota de biossíntese de colesterol. Dita 

dependência deve-se tanto à modulação que intermediários de reação, os grupos 

isoprenila, exercem sobre a função da célula beta, quanto à presença do colesterol 

per se na funcionalidade da membrana. 
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1.2 A célula beta pancreática como modelo de estudo de secreção 

1.2.1 Biogênese e amadurecimento do grânulo de insulina 

 O processo de secreção de moléculas, sejam hormônios6 ou neuropeptídios7, 

requer três eventos fundamentais: destinação ou sorting na rede trans-Golgi da 

molécula para grânulos de secreção regulada, tráfego dos grânulos de secreção até 

a membrana plasmática e fusão do grânulo com a membrana para a liberação do 

seu conteúdo ou cargo. A célula beta pancreática é a responsável pela secreção de 

insulina, principal hormônio controlador do metabolismo energético. Apesar de não 

se ter muito conhecimento sobre o mecanismo de destinação ou sorting da pró-

insulina em grânulos de secreção regulada, é possível que existam um ou mais 

domínios de destinação presentes na estrutura da proteína, garantido sua interação 

com receptores de destinação na rede trans-Golgi. Tal processo de sorting ou 

destinação acontece com alta eficiência na destinação de pró-insulina para grânulos 

de secreção regulada; mais de 99% da pro-insulina é destinada para esta via e uma 

baixa porcentagem segue o caminho da via de secreção constitutiva1. Os 

mecanismos de sorting na rede trans-Golgi incluem a participação de receptores, 

localizados em lipid rafts, que facilitam a apropriada destinação dos pró-hormônios 

aos grânulos de secreção. Um destes receptores é a carboxipeptidase E (CPE), que 

não somente assiste o sorting da pró-insulina, mas também é destinada ao próprio 

grânulo de secreção, onde participa do processamento da pró-insulina em insulina. 

 Posteriormente à destinação da pró-insulina aos grânulos de secreção, o 

grânulo passa por um processo de amadurecimento, período em que não somente 

acontecerá o processamento do pró-hormônio, mas também a preparação do 

próprio grânulo para o seu tráfego e secreção. O preparo do conteúdo de insulina a 

ser secretado é feito através da acidificação do interior do grânulo. Dito evento 

acontece graças à expressão de bombas de H+; experimentos farmacológicos de 

inibição dessas bombas, que resultam na inibição da conversão de pró-insulina para 

insulina, demonstraram o papel da acidificação do grânulo para o processamento do 

pró-hormônio8. Após a acidificação do lúmen do grânulo, a pró-insulina é processada 

pelas pró-hormônios convertases PC1/3, PC2 e CPE. Com isso se obtêm um 

grânulo cujo conteúdo é fundamentalmente insulina e só uma baixa quantidade de 

peptídio C. Finalmente, a remoção de clatrina, localizada na membrana do grânulo, 

é parte do processo de amadurecimento. 
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 Um dos aspectos característicos dos grânulos de secreção é a sua estrutura 

elétron-densa observável através de microscopia eletrônica. No caso do grânulo de 

insulina, essa característica surge como parte do amadurecimento-processamento 

da pró-insulina e formação de hexâmeros de insulina complexada com zinco, 

formando dessa maneira cristais que conferem ao grânulo um núcleo denso. 

Todavia, o grânulo de insulina representa uma complexa entidade que não se 

resume simplesmente a uma estrutura de armazenagem de insulina, a qual constitui 

aproximadamente 60% do conteúdo proteico do grânulo. O restante é formado por 

mais de 50 proteínas. Dessas, é interessante destacar 3 subgrupos de proteínas, 

divididos aqui, arbitrariamente, segundo as funções que desempenham. O primeiro 

deles corresponde às pró-hormônio convertases. Tal como foram citadas acima, 

essas enzimas começam sua função biológica na rede trans-Golgi agindo como 

receptores de destinação de pró-insulina para logo, como parte do grânulo, agirem 

no processamento do pró-hormônio, gerando o peptídio C e insulina9. De maneira 

interessante, particularmente PC1 e PC2 participam no processamento pós-

traducional de outra família de proteínas que compõem o segundo subgrupo: as 

graninas. O grânulo de insulina possui cromogranina A (CGA) e secretogranina I 

(SgI), II (SgII), III (SgIII), V (SgV) e VII (SgVII). Essa família de proteínas tem sido 

relacionada com o processo de destinação ou sorting de peptídios aos grânulos de 

secreção regulada, bem como com o processo de tráfego de grânulos. 

Particularmente a CGA tem sido relacionada com o processo de biogênese do 

grânulo de insulina10; tem se mostrado que o processamento de CGA por PC1 e 2 

gera peptídios biologicamente ativos como a betagranina e pancreastatina, as quais 

inibem a secreção de insulina11. O terceiro grupo é composto pelas vSNAREs (do 

inglês soluble NSF attachment protein receptor; o prefixo “v” faz referência à 

localização na vesícula de secreção). Esse grupo de proteínas, que compõem a 

maquinaria de secreção, será analisado na seção 1.2.3.  
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1.2.2 Características dinâmicas da secreção de insulina 

 

1.2.2.1 Tráfego do grânulo de insulina 

 

A secreção de insulina começa com um evento anterior à própria fusão do 

grânulo à membrana plasmática: o seu tráfego. O processo inicia-se com a formação 

do grânulo de insulina na rede trans Golgi assistido por proteínas específicas de 

sorting como SgIII, CPE e PC1/3 e 2. O processo de migração requer a interação do 

grânulo com citoesqueleto. Para tal efeito, o grânulo associa-se à quinesina, 

particularmente a cadeias pesadas de quinesina convencional (KHC, do inglês 

conventional kinesin heavy chains). De maneira interessante, tem se mostrado que a 

superexpressão de um dominante negativo de quinesina em células INS-1 e MIN6 

que são linhagens de células beta pancreáticas inibe a secreção de hormônio do 

crescimento superexpresso, só após 90min do estimulo de secreção. Todavia, 

durante os primeiros 20min de secreção, não se observou nenhum efeito inibitório. 

Por outra parte, a superexpressão de quinesina não incrementa significativamente a 

secreção do hormônio12, o que permite estabelecer que o processo de tráfego do 

grânulo deve envolver outros mecanismos que garantam a migração do grânulo até 

locais específicos de membrana, e não somente a interação com citoesqueleto 

através de motores proteicos. Entre esses fatores se encontram proteínas 

pertencentes à família das proteínas G pequenas, que se encontram altamente 

envolvidas com a secreção de insulina. Trataremos delas particularmente no item 

1.3. Brevemente, no caso particular de Cdc42 e Rac1, estas permitem o 

remodelamento do citoesqueleto e ancoragem do grânulo à membrana plasmática. 

Na célula beta existem pelo menos duas grandes populações de grânulos de 

secreção: os grânulos de insulina e as microvesículas do tipo sinápticas (SLMVs, do 

inglês synaptic-like microvesicles). No caso dos grânulos de insulina, se distinguem 

duas populações: o pool de grânulos permanentemente ancorados à membrana 

plasmática e um pool de reserva localizado no citosol chamado de newcomer. Essas 

duas populações seriam as responsáveis pela primeira e segunda fase de secreção, 

respectivamente. Para a manutenção da secreção de insulina em resposta ao 

estímulo de alta glicose, a população de grânulos localizados no citoplasma, os 

newcomers, são recrutados até os locais de secreção na membrana plasmática. 

Dessa maneira, cabe pensar que, para permitir uma alta eficiência no tráfego de 



24 

 

grânulos até locais específicos de membrana, é necessária uma movimentação 

organizada das entidades de secreção. A simples movimentação aleatória dos 

grânulos de secreção até as imediações da membrana plasmática, junto com a 

ancoragem em locais aleatórios da membrana teria um elevado custo, desde o 

ponto de vista da eficiência com que o hormônio seria secretado, assim como a 

quantidade de insulina a ser liberada. Tem se mostrado através da utilização de 

insulina marcada com proteína fluorescente verde que existem diversas populações 

de grânulos que se mobilizam após estímulo metabólico13. Todavia, apesar da 

existência de novas técnicas que permitem a visualização e seguimento de grânulos 

de secreção, o que é claro é que a movimentação de grânulos é coordenada por 

diversos mediadores celulares, como as proteínas G pequenas (que serão 

abordadas mais a frente), associação com microtúbulos e filamentos de actina, entre 

outros, os quais são ativados por estímulos metabólicos. De maneira interessante, 

esse tipo de estímulos exerce um controle também sobre o evento seguinte à 

migração do grânulo: a sua fusão com a membrana plasmática. A dinâmica da 

secreção e a fusão do grânulo já se encontram amplamente documentados, todavia 

permanecem ainda por ser elucidados numerosos eventos reguladores por trás 

destes eventos. 

 

1.2.2.2 Dinâmica da secreção de insulina 

  

A característica distintiva do fenômeno da secreção é o acoplamento 

metabólico e elétrico que acontece na célula beta. Sendo a insulina o principal 

hormônio responsável pelo controle da glicemia no individuo, a célula beta é em si 

mesma um complexo sistema de integração de sinais metabólicos frente aos quais 

responde secretando o hormônio. Dentre esses sinais se encontram a própria 

glicose, ácidos graxos e aminoácidos que, em alta concentração, estimulam a 

secreção de insulina. Uma vez no citosol, a glicose é rapidamente metabolizada pela 

glicoquinase, que gera glicose-6-fosfato, passo limitante da glicólise e definido 

também como sensor de glicose. Posteriormente, através da própria glicólise e ciclo 

de Krebs, é gerado um incremento na razão ATP/ADP. Esse evento representa ser 

um fato fundamental que levará aos eventos subsequentes que concluem com a 

fusão da membrana do grânulo de insulina com a membrana plasmática, liberando o 

hormônio. 
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 O aumento da razão ATP/ADP no citosol da célula beta, como consequência 

da aceleração do metabolismo, produz o fechamento de canais para potássio 

sensíveis a ATP. Consequentemente, uma diminuição na condutância da membrana 

plasmática ao potássio é observada. O fechamento destes canais, tetrâmeros 

compostos pelo receptor de sulfonilureia (SUR) e o canal para potássio retificador de 

influxo, Kir 6.2, permite uma despolarização transitória da membrana plasmática. 

Esse evento conduz, por sua vez, à abertura de canais para cálcio sensíveis a 

voltagem, permitindo um influxo de Ca2+. De maneira interessante, o influxo de cálcio 

segue um padrão oscilatório que se reflete em uma secreção de insulina também 

oscilatória. Portanto, ao observar essa sequência de eventos, foi descrito por 

Henquin14 que o canal para potássio sensível ao ATP age como um transdutor de 

sinais, desde o aumento da atividade metabólica até mudanças elétricas que trarão 

consigo, finalmente, a secreção. O sinal que o cálcio representa é de grande 

importância para a maquinaria de exocitose. O complexo de proteínas que compõe a 

maquinaria de secreção, complexo SNARE, possui a sinaptotagmina, que, com sua 

atividade de sensor para cálcio, permite o fechamento do complexo SNARE, 

facilitando a fusão do grânulo à membrana. Isto será abordado com detalhe na 

seção 1.2.3. 

 

1.2.3 Mecanismos de fusão de grânulo de secreção: complexo SNARE 

 

 O processo de secreção, de insulina no caso do presente trabalho, tem como 

evento final a fusão da membrana do grânulo com a membrana plasmática em locais 

específicos desta. De um ponto de vista termodinâmico, a formação do chamado 

poro de fusão, que se estabelece pela fusão das membranas do grânulo à 

membrana plasmática, não é um evento espontâneo. A energia de ativação para a 

fusão de bicamadas lipídicas é de 50 a 100kBT 3. Em modelos de bicamadas 

lipídicas, se propõe que a formação do poro de fusão é precedida por outros estados 

intermediários chamados de hemifusão15. Como consequência, é necessário que 

exista um mecanismo que facilite a fusão do grânulo com alta eficiência (menor 

custo energético e maior velocidade) para assim o cargo ser liberado de acordo com 

os requerimentos fisiológicos. 

A maquinaria de secreção que provê a força que permite a fusão de 

membranas corresponde ao chamado complexo SNARE. Esse complexo se compõe 
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de 3 proteínas fundamentais que farão uma ponte entre a membrana do grânulo e a 

membrana plasmática: SNAP-25 (do inglês soluble NSF attachment protein-25) e 

sintaxina-1 (Syn1) que se localizam na membrana plasmática, razão pela qual são 

denominadas de tSNAREs (t do inglês target ou alvo), e VAMP (do inglês vesicle-

associtated membrane protein), que se localiza na membrana do grânulo de 

secreção, motivo pelo qual se diz que VAMP é uma vSNARE (v do inglês vesicle ou 

vesícula). As SNAREs da membrana plasmática e do grânulo interagem se 

entrelaçando, formando um complexo proteico chamado de complexo trans-SNARE 

ou SNARE-pin. De acordo com o modelo proposto3, esse complexo, após estímulo, 

fecha-se da mesma maneira que um zíper, gerando uma força de torção de 35 kBT 

por cada complexo trans-SNARE, propiciando desta maneira a fusão das 

membranas do grânulo e plasmática após a formação de três complexos trans-

SNARE, provendo da força equivalente para a fusão das membranas (100kBT). 

Considerando que os hormônios e neuropeptídios fazem parte de grânulos de 

secreção regulada, estes são secretados após estímulo, de maneira que o complexo 

SNARE se encontra sob o controle de outras proteínas e sinais, particularmente o 

cálcio. Esses determinarão o momento em que o fechamento do complexo trans-

SNARE acontece, garantindo que não aconteçam eventos de fusão inespecíficos. 

Para tanto, existem proteínas da família das SNARE que exercem um controle local 

no arranjo do complexo; de um ponto de vista funcional, os mecanismos de controle 

agem como um “freio molecular” que responderá a um estímulo para liberar o 

complexo SNARE previamente arranjado. Tal é o caso da complexina e 

sinaptotagmina. Complexina estabiliza o complexo trans-SNARE em grânulos 

previamente ancorados à membrana, garantindo que o fechamento espontâneo da 

conformação zíper do complexo SNARE não aconteça. Sinaptotagmina corresponde 

ao sensor para Ca2+. A formação do complexo Ca2+-sinaptotagmina permite 

mudanças de conformação da proteína, liberando a complexina, o que por sua vez 

permite a formação do complexo cis-SNARE e a consequente fusão das membranas 

do grânulo e celular. 

De maneira interessante, tem sido proposto que existam outros mecanismos 

de controle da fusão de grânulos mediados por proteínas que não fazem parte da 

família das SNARE. Dentre essas se encontra a GTPase pequena Cdc42 que, na 

sua forma associada a GTP como consequência do estímulo metabólico, no caso da 
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célula beta, liberaria a proteína Caveolina 1 (Cav1) e esta, por sua vez, o complexo 

trans-SNARE, permitindo a fusão do grânulo de insulina e a secreção do hormônio16. 

 Ademais, a maquinaria de secreção se encontraria organizada em regiões 

específicas da membrana, e não em uma distribuição aleatória16, que 

corresponderiam a domínios funcionais da membrana plasmática. Essas regiões 

específicas se formariam graças a uma composição bioquímica diferenciada que 

inclui tipos específicos de fosfolipídios e particularmente um alto conteúdo de 

colesterol, criando uma balsa lipídica que flutua na membrana plasmática, razão 

pela qual estes domínios foram denominados de lipid rafts. Essas entidades 

estruturais e funcionais organizam eventos celulares no nível da membrana, entre os 

quais se encontraria a secreção. Estudar o papel do colesterol na organização 

desses domínios funcionais ricos em colesterol fundamentais para a secreção foi um 

dos objetivos propostos durante o projeto relatado na presente tese. Para isso, foi 

escolhida a linhagem celular de células beta, INS-1E, como modelo de secreção. 

Todavia, e de maneira interessante, no processo de secreção de insulina, que inclui 

o tráfego e ancoragem de grânulo proposto com anterioridade, contribuem 

moléculas que são derivadas da via de biossíntese de colesterol. 

Consequentemente, o envolvimento do processo secretório da célula beta com o 

colesterol e seus intermediários de biossíntese é relevante. 

 
1.3 Intermediários da biossíntese de colesterol: isoprenilação de proteínas e 

participação na função da célula beta 
 

1.3.1 Biossíntese de colesterol 

 

 Os esteróis participam de diversas funções celulares. Todavia, o tipo de 

esterol requerido é diferente em cada reino. No caso de células de mamíferos, não é 

possível o crescimento e desenvolvimento celular na ausência de colesterol. Por sua 

vez, leveduras requerem ergosterol e plantas, sitosterol e estigmasterol17. As 

funções celulares que os diferentes esterois têm parecem ser altamente específicas, 

já que, mesmo possuindo estruturas químicas semelhantes, os esteróis não são 

substituíveis, isto é, células de mamíferos não são competentes se o colesterol for 

substituído por ergosterol. Isso faz pensar que devem existir mecanismos celulares 

de reconhecimento do tipo de esterol presente, assim como uma alta especialização 

de funções dependentes, no caso de células de mamífero, do colesterol. Esta alta 
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dependência do colesterol para numerosos eventos celulares permite, ao mesmo 

tempo, justificar por que as células de mamífero assumem o alto custo energético 

que significa sintetizar o colesterol. A síntese de colesterol a partir de acetil-CoA 

requer 30 reações químicas catalisadas por enzimas, uma alta quantidade de 

equivalentes de redução (NADH e NADPH), cofatores enzimáticos e oxigênio 

molecular17. 

 O colesterol é conhecido pelo seu envolvimento na estrutura da membrana 

plasmática, do qual decorre o controle de eventos celulares que nela acontecem, 

mas também é importante para a síntese de mediadores esteroides. Todavia, 

moléculas que constituem intermediários da sua síntese possuem diversas funções 

celulares (Figura 1). A formação de moléculas de natureza isoprenoide corresponde 

a um passo crítico da rota de biossíntese do ponto de vista funcional, pois estes são 

requeridos como mediadores de diversos processos biológicos. Particularmente o 

farnesil pirofosfato, requerido para a farnesilação de proteínas (incorporação pós-

traducional do grupo FPP na estrutura de proteínas), é necessário também para a 

síntese do grupo heme; o geranilgeranil pirofosfato, por sua vez, é requerido para a 

geranilgeranilação de proteínas e síntese de dolicol e ubiquitina18, 19. 

Consequentemente, a inibição da rota de biossíntese do colesterol na sua reação 

limitante, a síntese de mevalonato, catalisada pela hidroximetilglutaril-CoA redutase 

que é o alvo farmacológico das estatinas, fármacos que diminuem o colesterol 

plasmático em pacientes com dislipidemia, poderia trazer consigo diversas 

consequências funcionais ao nível celular. 

As estatinas são fármacos amplamente utilizados como estratégia clínica para 

a redução de altos níveis de colesterol plasmático, quadro frequentemente 

encontrado em pacientes com diabetes melito do tipo II e síndrome metabólica. 

Todavia, as estatinas são conhecidas também pela geração de diversos efeitos 

secundários à redução de colesterol, os chamados efeitos pleiotrópicos. Desses 

efeitos, os decorrentes da diminuição do farnesil pirofosfato, FPP, e do geranilgeranil 

pirofosfato, GGPP, também chamados de grupos isoprenila (Figura 1), têm sido 

estudados pelo seu envolvimento com o processo de secreção de insulina20, 21. 

Pesquisas desenvolvidas no começo dos anos 1990 demonstraram que a inibição 

da HMG-CoA redutase com lovastatina em ilhotas de rato gerava um aumento na 

localização citosólica de proteínas que se ligam a GTP após 18h de tratamento, 

juntamente com a diminuição destas na membrana plasmática20. 
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Dentre as estatinas, a sinvastatina é a mais utilizada na clínica, sendo incluída 

em 2009 pela Organização Mundial da Saúde na Lista de Medicamentos 

Essenciais22, 23. As estatinas são inibidores da enzima limitante da biossíntese de 

colesterol, hidroximetilglutaril-CoA redutase (HMG-CoA redutase). A reação 

catalisada por essa enzima gera como produto o mevalonato, que é substrato para a 

formação de FPP (composto de 15C). Esse último leva tanto à síntese de colesterol, 

com esqualeno como intermediário de reação, como à síntese de GGPP (composto 

de 20C) (Figura 1). A inibição da síntese de esqualeno com moléculas como o ácido 

zaragózico (ZGA) leva à inibição da síntese de colesterol sem afetar a formação de 

FPP e GGPP24, 25. Dessa maneira, a utilização de inibidores específicos de pontos 

particulares da rota de biossíntese de colesterol permite estudar a participação 

diferenciada de cada intermediário da via metabólica. Essa estratégia foi utilizada 

durante o presente trabalho para avaliar, de maneira diferenciada, a contribuição 

que os intermediários isoprenoides e o colesterol têm para a secreção de insulina 

estimulada pela glicose em células beta. 

 

Figura 1 - Rota de biossíntese do colesterol e moléculas isoprenoides. 
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1.3.2 Isoprenilação de proteínas: GTPases pequenas e sua função na célula 
beta 

 
 Através de estudos desenvolvidos nos anos 1990 com inibidores da síntese 

de GTP, determinou-se que a família de proteínas conhecidas como proteínas G de 

união do GTP ou GTPases, deviam possuir um papel na secreção de insulina26. Dos 

três tipos de proteínas G que executam funções nas células beta, às denominadas 

proteínas G pequenas, proteínas monoméricas de 17-30 kDa, têm se mostrado que 

executam funções nos processos de destinação de proteínas, tráfego e ancoragem 

de grânulos27. De maneira interessante, esse tipo de proteínas requer a 

incorporação de grupos de natureza hidrofóbica na sua estrutura, particularmente de 

grupos isoprenila (FPP e GGPP), para desenvolverem a sua função biológica. 

Esse tipo de proteínas G incorpora os grupos isoprenila em uma sequência 

consenso localizada no extremo carboxi-terminal composta por uma cisteína, dois 

aminoácidos alifáticos e um aminoácido terminal, sequência comumente 

denominada de CAAX. Em uma sequência de reações, o grupo isoprenila, 

geranilgeranil, por exemplo, se liga à cisteína através de uma ligação tioéter, reação 

catalisada pela enzima geranilgeranil transferase, para então os três aminoácidos 

terminais (AAX), serem removidos pela enzima conversora de Ras para finalmente, 

através da enzima isoprenilocisteína-O-carboxil metiltransferase, ser metilado o 

ânion carboxil da cisteína isoprenilada. Ademais, a geranilgeranil transferase é uma 

enzima ativa em alta concentração de glicose, condição que relaciona ainda mais a 

isoprenilação de proteínas com a secreção de insulina estimulada pela glicose. 

Aparentemente a incorporação de moléculas de natureza isoprenila nessas 

proteínas constitui um requisito funcional. 

A incorporação de moléculas hidrofóbicas na estrutura de proteínas tem, entre 

outras funções, a de agir como domínios de ancoragem à membrana. Tem se 

mostrado que, das modificações pós-traducionais que incorporam moléculas 

hidrofóbicas (metilação, palmitoilação, farnesilação e geranilgeranilação), pela sua 

hidrofobicidade, o grupo geranilgeranilo é aquele que confere uma maior capacidade 

para a proteína interagir com a membrana plasmática28, 29. Particularmente, Rac1 é 

uma proteína solúvel envolvida com o processo de tráfego de grânulo que, todavia, 

não possui domínios trans-membrana, de maneira que é necessária a incorporação 

de um grupo isoprenila para esta interagir com membrana. Tem se mostrado que a 

inibição da rota de biossíntese de colesterol com atorvastatina em células endoteliais 
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diminui a translocação de Rac1 à membrana30; em células INS-1 a translocação de 

Rac1 à membrana é um processo estimulado pela glicose31, o que por sua vez 

aumenta a sua atividade GTPase. Por sua vez, Cdc42, que se associa à ancoragem 

do grânulo de insulina à membrana, apresenta um domínio de geranilgeranilação 

que permitiria a interação com proteínas como caveolina 1 e proteínas do complexo 

SNARE. Após estímulo metabólico (i. e, aumento da concentração de glicose) 

Cdc42-GTP liberaria caveolina 1, permitindo o complexo SNARE favorecer a fusão 

das membranas32. 

Nesse sentido, apesar de que a atividade biológica das GTPases pequenas 

como Rac1 e Cdc42 é dependente da transição entre as formas associadas a GDP 

e GTP, existe controvérsia se a isoprenilação terá um efeito ativador ou inibidor da 

proteína, tal como é o caso de outros tipos de modificações pós-traducionais como 

fosforilações. Dessa maneira, a incorporação de grupos isoprenila na estrutura de 

proteínas aparece então como uma modificação estrutural que determinará a 

localização subcelular, neste caso de Rac1 e Cdc42, o que sería crítico para o 

processo por elas modulado (tráfego e ancoragem do grânulo para Rac1 e Cdc42, 

respectivamente). 

 

1.4 Colesterol como organizador estrutural e funcional da membrana 
plasmática 

 
1.4.1 Colesterol e propriedades físicas de membrana. Lipid rafts 

 

 A característica mais distintiva das membranas biológicas é a sua natureza 

lipídica. O colesterol é o segundo maior constituinte lipídico das membranas, 

podendo variar a sua proporção segundo o tipo celular, mas, em geral, a proporção 

fosfolipídios:colesterol é de aproximadamente 1:133, 34. O conteúdo proteico das 

membranas biológicas, por sua vez, contribui de forma importante para a 

especialização de função dos diferentes tipos celulares35. Em termos moleculares, a 

característica física mais notável do colesterol são os anéis esteroides planares, os 

quais são relativamente inflexíveis de um ponto de vista conformacional. Esse fato é 

de importância fundamental para a organização estrutural da membrana plasmática. 

Apesar da alta hidrofobicidade da molécula de colesterol, esta não se localiza na 

região mais profunda da porção hidrofóbica da bicamada lipídica, isto como 
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consequência da presença de um grupo hidroxila com o qual interage com os grupos 

polares dos fosfolipídios de membrana. Esse aspecto tem consequências estruturais 

importantes, já que o colesterol, ao permitiri a organização das regiões próximas aos 

grupos polares, facilitaria a organização de plataformas estruturadas e funcionais 

como são os lipid rafts. Quando o colesterol se localiza contiguo às cadeias de 

hidrocarboneto de um fosfolipídio, o anel esteroide de geometria planar restringe a 

flexibilidade conformacional desta cadeia (diminui a sua movimentação por agitação 

térmica), ordenando-a. Em outras palavras, a presença do colesterol nas 

membranas permite uma diminuição das reorientações moleculares dos 

fosfolipídios, particularmente a movimentação das cadeias de hidrocarboneto, sem 

afetar a sua difusão lateral. Com isso, as membranas se apresentam à temperatura 

fisiológica em um estado chamado de líquido ordenado (Lo), isto é, encontram-se tão 

ordenadas quanto no estado sólido, porém mantendo a natureza fluida das 

membranas biológicas36. As consequências funcionais que desse fato decorrem 

precisam de uma atenção particular. A incorporação de colesterol nas membranas 

diminui a fluidez destas, gerando a consequente organização estrutural, da qual 

decorre a especialização de funções. Dentre essas se encontra a localização nas 

membranas biológicas de proteínas que medeiam diversos processos, podendo ser 

enzimas, canais, transportadores, receptores, entre outros. Por sua vez, as 

proteínas executam mudanças de conformação para desenvolver seus efeitos 

biológicos. Desta maneira, surge um paradoxo a respeito do conteúdo de colesterol 

de membrana: na ausência de colesterol na membrana, não é possível a 

organização estrutural desta e consequentemente há um impacto negativo sobre a 

localização de proteínas na membrana. Todavia, um excesso de colesterol a tornaria 

rígida ao ponto de diminuir o volume livre de membrana que as proteínas requerem 

para executar mudanças conformacionais para a sua atividade biológica. De 

maneira interessante, o colesterol nas membranas biológicas adquire uma 

organização específica que permite a organização estrutural e também temporal da 

membrana plasmática, através da formação de microdomínios ricos em colesterol, 

nos quais acontecem diversos eventos biológicos, dentre eles, a secreção. Essas 

estruturas correspondem aos chamados lipid rafts. 

 A descrição original feita por Singer e Nicholson do modelo estrutural da 

membrana estabelecia a organização das membranas como um mosaico fluido37. 

Todavia, pela alta especificidade de fenômenos que nas membranas biológicas 
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acontecem, a natureza destas segue um padrão arranjado e definido, o que tem 

levado a propor que a sua natureza é mais próxima a um mosaico que a uma matriz 

fluida38. Nesse sentido, inúmeras evidências estabelecem os lipid rafts como 

microdomínios funcionais de membrana, sendo uma de suas características 

fundamentais a presença do colesterol como elemento organizador39. Porém, a sua 

composição lipídica e proteica é heterogênea. Esses microdomínios de membrana, 

que pelo seu tamanho (10-150nm)40 correspondem a estruturas nanoscópicas, 

foram originalmente descritos como regiões resistentes a detergentes, DRMs (do 

inglês detergent resistant membranes), de acordo com a estratégia de isolamento 

baseada em detergentes como o Triton X-100. Cabe destacar que, como 

consequência das diferentes estratégias que têm sido utilizadas para detectar 

microdomínios de membrana, os lipid rafts têm recebido diferentes definições: 

membranas resistentes a detergentes, clusters de proteínas e lipídios, pela sua 

detecção através de técnicas como FRET (do inglês fluorescence resonance energy 

transfer), entre outras. No presente texto nos referiremos aos microdomínios de 

membrana como lipid rafts ou microdomínios de membrana. Em termos de 

composição, embora heterogênea, existem certos elementos comuns. Os lipid rafts 

são microdomínios de membrana ricos em esfingolipídios e fosfolipídios de cadeia 

saturada junto com a presença do colesterol, constituindo estruturas altamente 

dinâmicas. Dessa maneira, o fato de possuírem uma alta quantidade de fosfolipídios 

com cadeia de hidrocarboneto saturada permite predizer que serão regiões de 

membrana com um alto ordenamento molecular, fato ao qual se soma a presença 

organizadora do colesterol citada mais acima. Tudo isso confere aos lipid rafts 

características estruturais únicas que permitem a segregação de fenômenos 

biológicos. A manipulação exclusiva de componentes lipídicos dos lipid rafts conduz 

a alterações funcionais significativas. A remoção de colesterol da membrana 

plasmática através da utilização de metil-β-ciclodextrina, MβCD, molécula 

oligossacarídica cíclica que liga-se ao colesterol com alta afinidade, traz consigo 

alterações em fenômenos de transdução de sinais41 e também de secreção, que 

serão abordados na seção seguinte. Por outro lado, a incorporação de um excesso 

de colesterol produz semelhantes efeitos negativos. De maneira interessante, o 

enriquecimento de membranas biológicas em fosfolipídios de cadeias 

poliinsaturadas também tem um efeito desestabilizador de lipid rafts42. 



34 

 

 Os aspectos estruturais que há por trás dos lipid rafts permitem conjeturar os 

diversos efeitos funcionais que traria a desestabilização ou perda da estrutura dos 

microdomínios de membrana. O fenômeno da secreção acontece justamente na 

membrana plasmática assistida por uma complexa maquinaria secretora constituída 

de numerosas proteínas que provavelmente precisam de um arranjo temporal e 

espacial característico. Nesse sentido, o processo da secreção de insulina não se 

encontra alheio ao papel que o colesterol tem como modulador de funções de 

membrana. 

 

1.4.2 Colesterol como modulador da secreção de insulina 

 

O processo de secreção de insulina tem se mostrado ser suscetível ao 

conteúdo celular de colesterol. Através de estudos que utilizam MβCD para 

sequestrar colesterol de membrana com alta afinidade, tem se mostrado uma 

diminuição na localização de proteínas como sintaxina 1 e SNAP25 na membrana 

plasmática, o que afeta negativamente a secreção43. Estudos de secreção através 

da medida de capacitância de membrana estabelecem que a queda do colesterol 

celular reduz o aumento da capacitância evocado por um trem de estímulos 

despolarizantes, isto é, uma redução nos eventos de fusão de grânulo com a 

membrana plasmática44. 

Apesar da crescente evidência na literatura que propõe a participação de 

microdomínios de membrana em diversos fenômenos biológicos, o grau de 

envolvimento que a secreção de hormônios tem com esses microdomínos, 

particularmente a liberação de insulina, ainda apresenta elementos desconhecidos. 

Existem evidências na literatura que propõem que a redução do conteúdo celular de 

colesterol reduz a secreção de insulina, tanto em célula beta quanto em linhagem de 

célula beta44, 19. Todavia, e pela complexidade da maquinaria de secreção, não há 

um consenso que estabeleça se tal efeito negativo na secreção se deva à 

desorganização do complexo SNARE e de proteínas acessórias em lipid rafts, ou a 

um papel direto do colesterol na função de certas proteínas, ou ainda a 

ordenamentos moleculares da membrana plasmática em torno de proteínas 

transmembrana envolvidas na secreção, dentre outras possibilidades. Todavia, e tal 

como fosse proposto mais acima, um excesso de colesterol também traz efeitos 

prejudiciais na secreção de insulina. Tem se mostrado que em modelos de animais 
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com deleção de genes que codificam para transportadores de colesterol, 

particularmente os knock out para o transportador ABCA1 e LDLR, o aumento da 

concentração celular de colesterol também reduz os eventos de fusão de grânulo à 

membrana e, finalmente, a secreção de insulina45, 46. Essas evidências abrem 

diversos questionamentos, dentre os quais cabe destacar o fato de que 

aparentemente existe uma concentração ideal de colesterol de membrana que 

permite que esta se encontre em um estado físico tal que permita uma organização 

da membrana, sem torná-la suficientemente rígida para impedir eventos de fusão. 

Para tanto, propomos a estudar não somente aspectos funcionais da célula beta, 

mas também explorar propriedades físicas de membrana, como sua fluidez, através 

de espectroscopia de ressonância paramagnética de elétrons, e distribuição de 

proteínas chaves para a secreção em diferentes domínios de membrana. É por isso 

que o presente trabalho visou, dentre outros objetivos, entender como a queda 

celular de colesterol, como consequência do efeito das estatinas, traz 

consequências estruturais e funcionais à membrana plasmática de células 

secretoras de insulina. Uma alternativa técnica de grande valor para entender 

mudanças na natureza biofísica da membrana é a ressonância paramagnética de 

elétrons. Os seus fundamentos e aplicações para os estudos de membranas serão 

abordados na seção seguinte. 

 

1.5 EPR e isolamento de lipid rafts como estratégias para a análise estrutural 
da membrana plasmática de células secretoras 

 
 
 As membranas biológicas possuem características mecânicas, cuja 

manutenção tem um efeito nos fenômenos que nelas acontecem. Entre estas 

características se encontram a fluidez e rigidez da membrana. O colesterol, como 

elemento organizador de membrana, tem um efeito importante na existência e 

controle desses parâmetros. Nesse sentido, regiões de membrana ricas em 

colesterol, como os lipid rafts, possuirão características de maior rigidez, enquanto 

frações de membrana que coloquialmente chamaremos de “não-lipid raft”, terão uma 

fluidez maior que os microdomínios de membrana ricos em colesterol. Em 

consequência, a possibilidade de medir esses parâmetros confere informação 

valiosa a respeito do estado de ordem das membranas. Por sua vez, levando em 

conta que o colesterol é um constituinte importante para a organização da 
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membrana, o conhecimento da rigidez e fluidez desta provê informação do impacto 

que o colesterol teria sobre a organização da membrana da estrutura biológica em 

estudo, neste caso, células INS-1E, linhagem de célula beta pancreática de rato. 

Para medir esses parâmetros tem se utilizado a espectroscopia de ressonância de 

elétrons (EPR). Essa técnica permite, através da detecção de espécies radicalares 

localizadas em marcadores de membrana, estudar sua organização. Apesar do valor 

das informações que se podem extrair através de EPR, esta técnica não nos permite 

estudar o próprio lipid raft, de um ponto de vista do conteúdo de colesterol e da 

distribuição de proteínas residentes neles, razão pela qual, neste trabalho, além do 

estudo das membranas por EPR, também foram isoladas as frações de membrana, 

como estratégia de estudo de lipid rafts. Os aspectos técnicos por trás do EPR serão 

tratados na seção de Materiais e Métodos. 

Experimentalmente existe controvérsia quanto às estratégias técnicas que 

estabeleçam com robustez a existência dos lipid rafts em tempo real e os fenômenos 

associados a eles. Todavia, há ferramentas que têm contribuído nessa área. Há 

evidências que estabelecem a possibilidade de obter imagens de lipid rafts através 

de técnicas de microscopia de alta resolução, como a microscopia NSOM (do inglês 

near-field scanning optical microscopy) que permite obter imagens em escala 

nanoscópica47, resolução não obtida pela microscopia confocal. Porém, o isolamento 

de membranas resistentes a detergentes através de ultracentrifugação constitui a 

estratégia mais adequada para a caracterização bioquímica dos lipid rafts, podendo 

estabelecer o tipo e quantidade de proteínas residentes nestes domínios assim 

como o tipo de lipídios presentes. Nesse sentido, o procedimento tradicionalmente 

utilizado para isolar lipid rafts corresponde ao isolamento de membranas resistentes 

a detergentes, particularmente utilizando detergentes não-iônicos como Triton X-

100. Após a desagregação de pellets de membranas, essas são tratados com Triton 

X-100 que desagrega membranas não-lipid raft deixando os microdomínios de 

membranas ricos em colesterol íntegros, os quais, pelas suas características de 

densidade, flutuam em gradientes de sacarose em concentrações de entre 5-30%, 

podendo ser isolados para a sua caracterização. Por esse motivo, essa estratégia de 

separação diferencial de frações lipídicas de membrana por ultracentrifugação foi 

também utilizada no presente projeto para avaliar a integridade de microdomínios de 
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membrana em células INS-1E após tratamentos que diminuem o conteúdo celular de 

colesterol. 

Apesar das evidências existentes na literatura sobre lipid rafts, o estudo da 

estruturação da maquinaria de secreção de insulina nestes microdomínios funcionais 

de membrana através de uma abordagem física e as implicações bioquímicas e 

funcionais são de importância substantiva para entender a dependência que o 

processo de secreção de insulina tem em relação ao colesterol. 

 

1.5.1 Aspectos teóricos da espectroscopia de resonância paramagnética de 
elétrons 

 
A fluidez e rigidez de membrana são parâmetros dependentes do potencial 

organizador que o colesterol tem sobre a membrana. Para este fim tem sido utilizada 

a técnica de espectroscopia de resonância paramagnética de elétrons (EPR). Essa 

técnica foi desenvolvida nos anos 1940 e sua aplicação na área biomédica começou 

nos anos 1970. O princípio por trás da técnica baseia-se nas transições energéticas 

de um elétron desemparelhado que, ao ser submetido a um campo magnético 

externo e um feixe de micro-ondas, tem transições energéticas desde um estado de 

baixa energia para um de alta (Figura 2A)48. Utilizando-se moléculas miméticas de 

fosfolipídios que contenham na sua estrutura grupos químicos que possuam uma 

espécie radicalar, isto é, um elétron desemparelhado, pode-se medir através de EPR 

o grau de interação que existe entre este elétron e o momentum magnético de 

núcleos atômicos próximos. O 5-DSA (ácido-5-doxilesteárico), que possui a espécie 

radical nitroxila no carbono 5 (Figura 2B), ao se inserir na membrana plasmática, 

está sujeito ao arranjo molecular existente nesta, isto é, ao grau de ordem da 

membrana. 

A excitação do elétron desaparelhado da espécie radical nitroxila (i.e. 

distribuição do elétron desaparelhado da espécie radical nos níveis energéticos) é 

determinada também pela chamada interação hiperfina existente entre o elétron e os 

planos atômicos, neste caso, da nitroxila que, pela sua geometria simétrica, 

determina duas constantes de interação hiperfina que agem sobre o elétron 

desemparelhado49. As interações hiperfinas são definidas como a interação 

magnética que acontece entre o momentum magnético de núcleos próximos à 

espécie radicalar e o elétron desaparelhado. No caso do radical nitroxila, ao ser 

submetido ao campo magnético externo do aparelho de EPR e ao feixe de 
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microondas, que permitem o split ou separação dos níveis energéticos e excitação 

do elétron, respectivamente, desde níveis energéticos basais, se obtêm um registro 

de três picos (Figura 2C). Os dois picos menores (marcados com * na Figura 2C) 

correspondem aos registros hiperfinos. A magnitude desses picos é dependente do 

grau de ordem presente na membrana da espécie a ser estudada. Nesse sentido, 

quanto maior for o grau de desordem nas membranas biológicas, maior será a 

agitação térmica das cadeias de hidrocarboneto dos fosfolipídios (incluindo o 5-

DSA). Desta maneira, as interações hiperfinas no radical nitroxila serão maiores, 

determinando uma excitação maior do elétron desemparelhado pelo momentum 

magnético dos núcleos atômicos do radical nitroxila. Os registros da Figura 2C 

exemplificam as características que adquirem os registros segundo o grau de ordem 

da membrana. No entanto isso corresponde a uma aproximação qualitativa do status 

de características físicas da membrana plasmática. A partir dos perfis obtidos num 

registro de EPR é possível obter valores de fluidez da membrana em que foi 

incorporada a probe, nesse caso, o 5-DSA, e estabelecer quantitativamente 

mudanças nas interações hiperfinas, como se explica na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Figura 2 - Princípio por trás do EPR como estratégia de medida de parâmetros 

físicos de membrana. 

(A)        (B) 

 

 

 

(C)         (D) 

 

 

 

 

 

(A) Diagrama de transições de elétron. Setas grossas, spin eletrônico; setas finas, split de 
elétrons em sub-níveis energéticos; setas pontilhadas, transições eletrônicas possíveis; β, 
nível de baixa energia; α, nível de alta energia. (B) Estrutura do ácido-5-doxilesteárico (5-
DSA), lipídio com um radical nitroxila no carbono 5 de uma cadeia de hidrocarboneto. (C) 
Arranjos de membrana dependentes de conteúdo de colesterol e registros representativos. 
Verde, 5-DSA; amarelo, colesterol. Os registros correspondem a estudos de membrana 
plasmática de células INS-1E, obtidos durante o presente trabalho. Registro esquerdo, 
células INS-1E tratadas com MβCD 1mM 1h; registro direito, células INS-1E sem 
tratamento. *mostra os picos de interações hiperfinas. (D) Diagrama de registro de EPR do 
5-DSA, onde se indica como são obtidos os parâmetros 2T// e 2T┴ a partir do registro 
observado. + corresponde à região dos picos hiperfinos externos a partir da qual se faz a 
medida do 2T//, *indica os pontos a partir dos quais se medem os picos hiperfinos internos, 
dando a medida de 2T┴, em gauss. Figura modificada de 50. 

  

A partir dos registros obtidos, é possível extrair informações sobre o estado 

de fluidez da membrana utilizando expressões matemáticas que incorporam 

parâmetros de ordem que definem os picos hiperfinos. No registro que se observa 

na Figura 2D, que corresponde ao registro de EPR do 5-DSA em membranas de 

hemácias, se observam os dois picos já descritos que correspondem às interações 

hiperfinas. Os parâmetros de ordem anteriormente descritos, também chamados de 

2T// e 2T┴, são incorporados numa expressão matemática que, para o caso do 5-

DSA50, 51 corresponde a: 
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S=T// - T┴ - C x 1,73 

        T// + 2T┴ + 2C 

     C=1,4 – 0,053(T// - T┴) 

onde S corresponde a um parâmetro de ordem. O 2T// corresponde ao spliting da 

interação hiperfina externa (picos hiperfinos externos do sinal, Fig. 2D, marcado com 

+). O símbolo // denota que essa interação hiperfina surge como consequência da 

interação hiperfina do momentum magnético de núcleos paralelos ao eixo Z da 

molécula por onde é direcionado o campo magnético externo (do aparelho de EPR). 

O 2T┴ corresponde ao spliting da interação hiperfina interna (picos hiperfinos 

internos do sinal, Fig.2D, marcado com *). O símbolo ┴ denota que essa interação 

hiperfina acontece como consequência da interação do momentum magnético de 

núcleos perpendiculares ao eixo Z da molécula por onde é direcionado o campo 

magnético externo. Dessa maneira é possível obter dados referentes ao estado de 

fluidez da membrana da amostra estudada. Os parâmetros h-1/h0, indicados na 

Figura 2D, proveem informações adicionais a respeito da condição dos parâmetros 

mecânicos da membrana. Particularmente, esses parâmetros fornecem informação 

referente à velocidade de rotação da probe, no nosso caso o 5-DSA, em torno do 

seu próprio eixo. Nesse sentido, um menor tempo de rotação observável do 5-DSA 

em uma amostra significa que o entorno molecular de membrana em que o 

marcador se encontra possui uma estrutura menos arranjada, mais fluida, permitindo 

uma maior agitação das cadeias de hidrocarboneto dos fosfolipídios, dentre eles o 5-

DSA51, 52. 

Por sua vez, a partir dos mesmos registros de EPR podem ser obtidos 

parâmetros da movimentação do 5-DSA, a partir dos quais se obtêm o parâmetro de 

movimento cor ou tempo de correlação rotacional. Esse parâmetro indica o tempo de 

movimentação da probe utilizada, o que reflete a movimentação molecular da 

membrana plasmática, isto é, a sua fluidez. Dito valor fica definido pelos valores de 

h0, que corresponde à altura do pico central do registro de EPR, e ao h-1 que 

corresponde à altura do pico hiperfino, tal como se mostra na Figura 2D. Em termos 

matemáticos, o tempo de correlação rotacional fica definido segundo a expressão 

seguinte53, 54 

0=KxW0(h0/h-1 – 1) 

K=6,5x10-10sec 



41 

 

 Dessa maneira é possível deduzir características físicas da membrana 

plasmática, as quais são suscetíveis a mudanças dependendo, entre outros fatores, 

do conteúdo de lipídios de cadeia saturada e de colesterol, os quais permitem 

arranjos mais organizados e estruturados das membranas celulares. 

 

1.6 Secreção de insulina e rota de biossíntese de colesterol: dependência 
bivalente ou multifatorial? Por que utilizar a célula beta como modelo de 
estudo de secreção e sua relação com a biossíntese de colesterol? 

 
 O intuito original do presente projeto correspondia à avaliação dos efeitos que 

teria na secreção de insulina uma diminuição do conteúdo de colesterol, desde o 

ponto de vista da organização de funções secretoras ao nível da membrana 

plasmática. Todavia, ao utilizar uma ferramenta farmacológica que é utilizada na 

clínica em pacientes com diabetes mellito do tipo II, as estatinas, foi observado que 

este tipo de fármaco inibe também a formação dos intermediários de biossíntese de 

colesterol, colocando assim mais um fator a ser considerado no estudo. De maneira 

interessante, o fenômeno da secreção na célula beta pancreática é dependente 

também desses intermediários de biossíntese, tal como foi explicitado na seção 

1.3.2. Dessa maneira, a célula beta representou um modelo interessante para 

estudar o envolvimento da via de biossíntese de colesterol no fenômeno secretório 

desde dois pontos de vista, a saber: o colesterol de membrana como organizador 

estrutural e funcional e a isoprenilação de proteínas. 

 Cabe sinalizar que, embora esses dois pontos de vista sejam críticos para a 

função secretora, existem outros mecanismos celulares em que o colesterol e 

derivados da sua biossíntese intervêm. Dessa maneira, apesar de que a nossa 

abordagem consistiu na avaliação de dois elementos fundamentais para a secreção 

já explicitados, isto não retira importância do fato de que a interrelação existente 

entre a secreção de insulina e a biossíntese de colesterol é um fenômeno multi 

fatorial. 

Para tanto, propomos como hipótese que a secreção de insulina é modulada 

por intermediários da biossíntese de colesterol assim como pelo arranjo em 

microdomínios de membrana ricos em colesterol, os quais são necessários para a 

eficiente secreção de insulina.  
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2 OBJETIVOS 

 O fenômeno secretório, que acontece através da fusão da membrana de 

grânulo com a membrana plasmática celular, depende da organização estrutural e 

funcional da membrana plasmática, o que depende de maneira importante do 

colesterol. No entanto, no caso particular da secreção de insulina, o processo parece 

ser dependente também de intermediários da biossíntese de colesterol. Por usa vez, 

as estatinas são fármacos que interferem tanto na síntese de colesterol quanto a dos 

seus intermediários. Considerando esses antecedentes, o objetivo do presente 

projeto foi estudar, utilizando as estatinas como ferramenta experimental de redução 

do colesterol, a contribuição do colesterol e dos seus intermediários de biossíntese 

no processo da secreção de insulina em células beta pancreáticas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Cultura de Células 
 

Células INS-1E de rato (passagens 80-90) foram cultivadas em meio RPMI 

1640 suplementado com glicose 11 mM, 10% de soro fetal bovino, 100 U/mL de 

penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina e 0,05 mM de 2-mercaptoetanol. As células 

foram mantidas a 37 ºC em atmosfera úmida e CO2 5%. Para os estudos de EPR e 

de isolamento de microdomínios de membrana foram utilizadas células INS-1E de 

rato (passagens 53-60) gentilmente doadas pelo Professor Pierre Maechler 

(Université de Genève). 

Isolamento de ilhotas de rato e camundongo 
 
 Ratos Wistar de 3 meses de idade foram tratados por 7 e 15 dias com SIM 5 

mg/Kg/dia por gavagem (em carboximetil celulose como veículo). Ao final dos 

tratamentos os animais foram eutanasiados e isoladas as ilhotas pancreáticas após 

digestão do pâncreas com colagenase (0,68 mg/mL) Sigma (C9263) em tampão 

Hanks (em mM: NaCl 136, KCl 5,36, MgSO4x7H2O 0,81, NaHPO4x12H2O 0,3, 

KH2PO4 0,44, CaCl2x2H2O 1,26, NaHCO3 4,17, pH 7,4). As ilhotas coletadas (5 por 

cada tubo de reação) foram estabilizadas por 30 min a 37°C em tampão Krebs (em 

mM: NaCl 115, NaHCO3 24, KCl 5, MgCl2 1, CaCl2 1; BSA 0,1% pH 7,4) 

suplementado com glicose 5,6mM para logo serem tratadas com glicose 2,8, 5,6 e 

16,7 mM durante 1 h a 37 °C com agitação. Após secreção se obteve o conteúdo 

total de insulina com tratamento de álcool-ácido (H2O:CH3CH2OH:HCl 17:52:1). A 

insulina foi dosada por RIE. O mesmo protocolo de isolamento de ilhotas de rato foi 

utilizado pra camundongos C57BL/6 de 6 meses. As ilhotas isoladas foram 

submetidas a tratamento crônico com ZGA 20 µM durante 24 e 48 h em meio RPMI 

antes dos ensaios de secreção. Os procedimentos com animais foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais do ICB-USP (protocolo registrado sob o 

n°005 nas folhas. 98 do livro 02). 

Para os experimentos de secreção aguda foram utilizadas ilhotas de rato, assim 

como para os tratamentos crônicos dos animais com sinvastatina oral. Foi escolhido 

o rato considerando que as células INS-1E utilizadas no modelo in vitro 

correspondem a células beta de rato imortalizadas. No entanto, para tratamentos 

crônicos de cultura primária de ilhotas pancreáticas foram utilizadas ilhotas de 
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camundongos, considerando que, de acordo com experiência do nosso laboratório, 

no tratamento crônico em cultura primária de ilhotas de camundongo, o efeito das 

estatinas é mais evidente do que em modelo rato. 

Tratamentos em cultura celular 

As células foram tratadas por 2 h (tratamento agudo) ou por 24 h (tratamento 

crônico) com sinvastatina (SIM) 1 µM (S6196 Sigma®, St Luis, MO, USA) para o 

estudo do efeito na secreção de insulina, análise de conteúdo celular de colesterol, 

análise de clusters de lipid rafts por imunofluorescência, fluidez/rigidez de 

membrana, isolamento de microdomínios de membrana e quantificação de colesterol 

de membrana. A concentração de 1 µM foi escolhida considerando que foi testada 

uma concentração menor, 0,01 µM,  a qual não gerou uma diminuição significativa 

da secreção de insulina (Figura 3A). Concentrações superiores a 1 µM têm efeito 

citotóxico, da mesma maneira que incubações a 1 µM em tempos superiores a 24 h.  

Para estudar a importância dos grupos isoprenila na secreção de insulina, 

células INS-1E foram tratadas com o inibidor da esqualeno sintase (de maneira a 

inibir a síntese de colesterol após as reações de síntese dos grupos isoprenila, sem 

afetar o conteúdo celular destes), o ácido zaragózico, ZGA (Sigma® Z2626) 20 µM. 

Essa concentração foi escolhida após uma curva dose resposta utilizando 0,5 µM, 5 

µM e 20 µM. 5 µM foi a concentração utilizada previamente em cultura primária de 

neurônios24. Somente a concentração de 20 µM teve um efeito significativo de 

inibição da secreção de insulina.  

Com o objetivo de estudar a participação do grupo isoprenila geranilgeranil 

pirofosfato, foi utilizado o inibidor da geranilgeranil transferase I, GGTi (Sigma® 

GGTI-2133) 10 µM durante 2 h, e o geranilgeranil pirofosfato, GGPP (Sigma® 

G6025) 20 µM suplementado no meio de cultura durante 24h. As concentrações de 

GGTi e GGPP foram escolhidas com base em trabalhos anteriores19. 

Células também foram tratadas 1 h com metil-β-ciclodextrina, MBCD (Sigma® 

C4555) 1 mM como controle de depleção de colesterol celular44. 

Para estudar a diferença entre os efeitos de uma estatina hidrofóbica (SIM) e 

uma hidrofílica, foi utilizada pravastatina (Sigma® P4498) (PRAV) 1 µM 24 h para 

estudar por EPR efeitos na fluidez de membrana. 
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Para estudar a importância do colesterol na secreção de insulina, células INS-

1E tratadas com ZGA 20 µM foram suplementadas com colesterol solúvel (CHOL) 

(Cholesterol-PEG 600, Sigma® C1145) 2 mM durante 4 h. 

Secreção de insulina 

Após os tratamentos em 4x105 células, a insulina secretada (secreção de 

insulina estimulada pela glicose GSIS, do inglês glucose-stimulated insulin secretion) 

foi dosada segundo o protocolo estabelecido na literatura55. Brevemente, 4x105 

células INS-1E foram sub-cultivadas em cada poço de uma placa de 24. Após 2 dias 

de subcultura, as células foram submetidas aos tratamentos descritos acima No 

caso dos tratamentos agudos com SIM e ZGA, estes foram feitos no período de 

privação de glicose descrito a seguir. O meio de cultura foi eliminado e as células 

lavadas com tampão Krebs Henseleit (em mM: NaCl 115, NaHCO3 24, KCl 5, MgCl2 

1, CaCl2 1, pH 7,4 com CO2). Em seguida as células foram submetidas a 2h de 

privação de glicose em tampão Krebs sem glicose. Finalmente, as células foram 

incubadas durante 2 h em tampão Krebs suplementado com BSA 0,2% e glicose 2,8 

mM, no tratamento basal, e 16,7 mM no tratamento estímulo. Após a coleta do 

sobrenadante, o conteúdo total de insulina foi extraído com solução de álcool-ácido. 

A insulina secretada (sobrenadante) e o conteúdo total de insulina foram dosados 

por RIE. 

Dosagem de colesterol total 

 Para a quantificação de conteúdo de colesterol nas células INS-1E, 10x106 

células foram cultivadas em meio RPMI 1640 durante 24 h com sinvastatina 0,01 

µM, 0,1 µM e 1 µM. Também foi estudado o efeito do ZGA no conteúdo total de 

colesterol, para o qual 10x106 células foram tratadas com ZGA 0,5 µM, 5 µM e 20 

µM. Após o tratamento, as células foram lavadas com tampão PBS 1X (em mM: 

NaCl 136,8, KCl 2,7, KH2PO4 0,9, Na2HPO4·7H2O 6,4) e centrifugadas a 2000 rpm 

(1.625 g Centrífuga Eppendorf 5804R, Hamburg, Germany) por 5 min. O pellet foi 

ressuspendido em 350 µL de metanol e 700 µL de clorofórmio e agitado com vortex; 

agregou-se 200 µL de água e, após centrifugação a 10.000 rpm (10.621g Centrífuga 

Eppendorf 5417R) por 5min, a fase orgânica foi coletada. O solvente foi evaporado 

em speedvac por 45 min a 40 ºC. O pellet foi solubilizado em 50 µL de etanol a 37 

ºC por 10 min com agitação. O conteúdo de colesterol foi dosado com teste 
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colorimétrico Bioclin® Colesterol Monoreagente K083 (Belo Horizonte, MG, Brasil). 

As leituras das absorbâncias foram obtidas a 500 nm. 

Detecção de lipid rafts em membrana plasmática 

 Para a detecção dos lipid rafts em células INS-1E, foi utilizado o protocolo do 

kit Vybrant® Alexa Flúor 594 Lipid Raft Labeling Kit da Invitrogen™ e foram seguidas 

as recomendações do fabricante. Essa estratégia experimental utiliza a toxina B de 

cólera conjugada com o fluoróforo, a qual se une ao gangliosídio GM1 presente na 

membrana plasmática, onde está arranjado de tal maneira que se localiza 

majoritariamente nos lipid rafts. Para isso, as células INS-1E foram aderidas em 

lamínulas de vidro tratadas com poli-L-lisina (Sigma). Os lipid rafts foram observados 

no microscópio de epifluorescência Carl Zeiss Observer Z1 (Oberkochen, Germany) 

utilizando objetiva 40X e a banda de excitação de 488 nm de um laser de argônio. A 

fluorescência emitida foi filtrada a 590 nm e processada digitalmente utilizando-se o 

programa ImageJ. A fluorescência de clusters de lipid rafts foi quantificada como a 

média da intensidade de fluorescência da membrana plasmática, identificadas como 

regiões de interesse, ROI (do inglês regions of interest). 

Análise de fluidez da membrana plasmática através de espectroscopia de 
ressonância paramagnética de elétrons, EPR. 

A fluidez da membrana plasmática das células INS-1E após o tratamento com 

cada droga foi medida através de uma molécula marcada com um grupo químico 

que contém um elétron desaparelhado; através do EPR, medem-se mudanças na 

movimentação trópica do spin do elétron em questão. Foi utilizado o ácido-5-

doxilesteárico (5-DSA) (derivado do ácido esteárico), que contém no carbono 5 da 

cadeia de hidrocarboneto a espécie radical nitroxila, que contém um elétron 

desaparelhado. Esse marcador, que se insere no folheto extracelular da bicamada 

lipídica, permite determinar a fluidez local de membrana na região dos grupos 

polares dos fosfolipídios50. 20 µL de suspensão de células INS-1E (5.000 células/µL) 

(1 mM de concentração final de 5-DSA) foram analisadas após cada tratamento. As 

amostras de células marcadas com 5-DSA foram carregadas em capilares de 50 µL 

Magnettech® e analisadas no espectrômetro Magnettech® MiniScope MS200 

benchtop spectrometer (Berlin, Germany). As condições utilizadas para os registros 

de EPR foram as seguintes (por conveniência, as condições são descritas em 

inglês): microwave power, 7 mW; modulation amplitude, 2 G; modulation frequency, 
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100 kHz; sweep width, 146.21 G centered at 3357.90 G; scan rate, 7.31 G/s; cada 

espectro representa a média de 10 scans. Do espectro de 5-DSA um parâmetro de 

ordem (S) foi calculado a partir do splitting hiperfino externo e interno 2T// e 2T┴ , 

respectivamente48. 

Isolamento de membranas resistentes a detergentes (DRMs) de células INS-1E 
através de ultracentrifugação 

O isolamento das DRMs foi feito segundo protocolo publicado anteriormente56 

com as modificações descritas a seguir. Células INS-1E previamente tratadas 

(Controle, SIM 1 µM 2 h, 24 h e MBCD 1 mM 1 h) foram homogeneizadas através de 

24 passagens por uma seringa com agulha de 23-gauge em 500 µL de tampão HES 

gelado (20 mM HEPES, 1 mM EDTA, 250 mM sacarose, pH 7,4) e centrifugadas a 

245.000 g durante 90 min a 4 ºC em tubos de 2 mL em uma ultracentrífuga Beckman 

Coulter Optima MAX-TL (Brea, CA, USA). Os pellets de membranas foram 

resuspendidos em 200 µL de tampão MBS esfriado em gelo (25 mM MES, 150 mM 

NaCl, pH 6.5) suplementado com Triton X-100 1% e incubadas por 20 min a 4 ºC. As 

suspensões de membranas foram homogeneizadas através de 24 passagens por 

uma seringa com agulha de 23-gauge e suplementadas com 200 µL de sacarose 

90% (p/v) preparados em tampão MBS; 500 µg de proteína foram carregados por 

coluna, como critério de normalização, já que não existem proteínas residentes em 

todas as frações de membrana que possam ser utilizadas como controle de 

carregamento. A mistura anterior foi coberta com 1,1 mL sacarose 35 % em tampão 

MBS e finalmente coberta com 700 µL de sacarose 5% em tampão MBS. Os 

gradientes foram centrifugados a 240.000 g durante 18 h a 4 ºC. Foram coletadas 11 

frações de 200 µL desde o topo do tubo (fração 1) até o fundo deste (fração 11). 

Todos os tampões foram suplementados com inibidores de protease. 

Western Blot 

As proteínas presentes em cada fração de membrana, após o isolamento das 

DRMs, foram resolvidas em gel de poliacrilamida 12% em condições redutoras 

(SDS) para então serem transferidas a membranas de PVDF com poro de 0.45 µm 

(Immobilon®-P, Millipore™, Billerica, MA, USA)). Como critério de normalização foram 

carregados 25 L de amostra de cada fração e, no caso do homogenado total (HT) 

foram carregados 5 g de proteína. Para estudar a localização de proteínas da 

maquinaria de secreção em lipid rafts, as membranas foram incubadas com 
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anticorpos anti subunidade 2 do Cav1.2 (Abcam® ab2864, Cambridge, UK) e anti 

Sintaxina 1A (Abcam® ab41351); como controle de proteínas localizadas em lipid 

rafts, as membranas foram incubadas com anticorpo anti flotilina 1 (Abcam® 

ab50671. Com o objetivo de estudar também a presença de lipid rafts de outras 

estruturas celulares, foi marcada a proteína carboxipeptidase E, pró-hormônio 

convertase localizada em lipid rafts de trans-Golgi e de grânulos de insulina; com 

esse propósito foi utilizado o anticorpo anti carboxipeptidase H (nome alternativo da 

isoforma E) (Abcam® ab11044). Todos os anticorpos primários foram utilizados na 

diluição de 1/1000. Após uma hora de incubação com anticorpo secundário 

conjugado com a enzima HRP, as proteínas foram visualizadas através de ECL 

Lumigen TMA-6®. A análise semiquantitativa das proteínas foi feita através de 

densitometria das bandas com o programa ImageJ (NIH, Wayne Rasband). 

Quantificação de colesterol de membrana 

O conteúdo de colesterol das frações de membrana obtidas das células INS-

1E submetidas aos tratamentos citados acima foi quantificado através do kit Amplex® 

Red cholesterol assay kit, Invitrogen™I (Carlsbad, CA, USA), seguindo as 

especificações do fabricante. 

Eletrofisiologia 

Os experimentos de eletrofisiologia foram realizados em células primárias de 

rato obtidas através da dispersão de ilhotas pancreáticas incubadas por 11 min a 

37°C em solução livre de cálcio. Após recuperação do processo de dispersão por 24 

h em meio de cultura RPMI contendo 7 mM de glicose, as células foram tratadas 

com SIM 1 M por 2 ou 24 h. Correntes whole-cell e a exocitose em tempo real 

foram registradas empregando um amplificador de patch-clamp EPC-10 e o 

programa Pulsemaster (HEKA electronics, Chester, NS, Canada). A exocitose foi 

registrada como mudanças na capacitância de membrana usando a configuração de 

standard whole-cell. O meio extracelular continha (em mM): 118 NaCl, 20 cloreto de 

tetraetilamônio (TEA, para bloquear as corentes de K+ dependentes de voltagem), 

5.6 KCl, 2.6 CaCl2, 1.2 MgCl2, 5 glicose, e 5 HEPES (pH 7.4 com NaOH). A solução 

de pipeta continha (em mM): 125 Cs-glutamato, 10 NaCl, 10 CsCl, 1 MgCl2, 0.05 

EGTA, 3 Mg-ATP, e 10 HEPES (pH 7.15 com CsOH). Foram utilizados eletrodos 

com resistência de pipeta entre 3 e 7 MΩ quando preenchidas com a solução 



49 

 

intracelular. A exocitose foi detectada como mudanças na capacitância de 

membrana usando a função lock-in do programa Pulsemaster que comanda o 

amplificador. A exocitose foi deflagrada através de um trem de despolarizações de 

500 ms cada, de -70 a 0 mV, aplicadas numa frequência de 1 Hz. Esses 

experimentos foram realizados pelo Dr. Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira. 

Estatística 

 ANOVA de uma via com pós teste de Tukey foi utilizada para analisar os 

experimentos de secreção de insulina utilizando GGTi, GGPP, e GGPP/SIM em alta 

glicose (16,7 mM), nas análises de conteúdo de colesterol total e de membrana, na 

análise da marcação de lipid rafts através de imunofluorescência e nos experimentos 

de EPR. ANOVA de duas vias com pós teste de Bonferroni foi utilizada para analisar 

a secreção de insulina após os tratamentos com SIM, ZGA, SIM/CHOL, tanto em 

células INS-1E, quanto em ilhotas de ratos. A significância estatística foi 

estabelecida sendo *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. As análises foram feitas no 

programa Graph Pad Prism 5.0. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 O tratamento agudo (2h) com sinvastatina, mas não com ácido zaragózico, 
diminui a secreção de insulina estimulada pela glicose sem afetar o 
conteúdo celular de colesterol nem o conteúdo total de insulina 

 
 O intuito original do presente projeto correspondia à avaliação dos efeitos que 

a diminuição do colesterol teria sobre a GSIS. Nesse sentido, utilizando estatinas, 

acreditávamos que todo efeito na GSIS seria atribuível a efeitos ao nível da 

membrana plasmática como consequência da diminuição do conteúdo de colesterol. 

Todavia, o tratamento agudo com sinvastatina 1 µM resultou na inibição da GSIS 

sem nenhum efeito no conteúdo total de colesterol (Figura 3A, 3B). De maneira 

interessante, esse efeito acontece sem uma mudança significativa no conteúdo total 

de insulina (Figura 3C). Ademais, o tratamento de ilhotas isoladas de rato com SIM 

durante 2 h também tem um efeito inibitório sobre a GSIS (Figura 4). Como 

consequência de ser um evento independente do conteúdo de colesterol, e sabendo 

que as estatinas inibem a formação de outros intermediários da biossíntese de 

colesterol que apresentam função biológica, utilizamos o ácido zaragózico com o 

intuito de inibir a formação de colesterol sem inibir a síntese de farnesil pirofosfato 

FPP (Figura 1). O tratamento agudo com ZGA não teve nenhum efeito inibitório 

sobre a GSIS, nem no conteúdo total de insulina (Figura 5A, B). Essas evidências 

apontam três informações relevantes: 1) a inibição da biossíntese de intermediários 

do colesterol estabelece a importância biológica dessas moléculas na GSIS, 2) 

dentre os efeitos pleiotrópicos que caracterizam as estatinas, a inibição da 

expressão de insulina não foi observada e 3) o tratamento de 2 h, tanto com SIM 

quanto com ZGA, não é um tempo suficiente para permitir um efluxo de colesterol 

celular que garantisse uma significativa diminuição do esterol nas células INS-1E. 

Esses resultados sugerem que moléculas intermediárias da biossíntese de colesterol 

têm um envolvimento importante na GSIS. 
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Figura 3 - O tratamento agudo (2 h) com SIM inibe a GSIS sem afetar o conteúdo 

celular de colesterol e a síntese de insulina 

(A)  
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(A) Secreção de insulina após tratamento com SIM (n = 6); *p<0,05 (ANOVA de duas vias). 
(B) Conteúdo celular de colesterol. (C) Conteúdo total de insulina. Barras brancas, glicose 
2,8 mM; barras pretas, glicose 16,7 mM. 
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Figura 4 - O tratamento agudo (2 h) com SIM inibe a GSIS em ilhotas pancreáticas 

de rato 

 

 

 

 

 

 

Secreção de insulina de ilhotas pancreáticas de rato após tratamento com SIM (n = 4); 
*p<0,05 (ANOVA de duas vias). Barras brancas, glicose 2,8 mM; barras cinza, glicose 5,6 
mM; barras pretas, glicose 16,7 mM. 
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Figura 5 – O tratamento agudo (2 h) com ZGA não afeta a GSIS. O conteúdo total 

de insulina permanece sem alterações 

(A) 
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(A) Secreção de insulina estimulada pela glicose em células tratadas com ZGA durante 2 h 
(n = 6) (ANOVA de duas vias). (B) Conteúdo total de insulina em células tratadas durante 2 
h com ZGA (n = 4). Barras brancas, glicose 2,8 mM, barras pretas, glicose 16,7 mM. 
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4.2 O tratamento agudo com sinvastatina inibe a secreção de insulina através 
de um mecanismo dependente de geranilgeranilação de proteínas 

 
 Uma vez que o tratamento com SIM inibiu a GSIS sem alterações do 

conteúdo celular de colesterol, e o ZGA, por sua vez, não inibiu a secreção de 

insulina estimulada pela glicose, foi explorada a possibilidade da inibição da 

formação de grupos de natureza isoprenila, particularmente do geranilgeranil 

pirofosfato, por ser o responsável por esse efeito inibitório da SIM. Para tanto foram 

utilizadas duas estratégias farmacológicas: a inibição da geranilgeranil transferase 

do tipo I (GGTi) e o carregamento das células com geranilgeranilpirofosfato (GGPP) 

prévio ao tratamento com SIM. Quando as células INS-1E foram tratadas 

agudamente com GGTi 10 µM foi observada a inibição da GSIS em níveis 

semelhantes aos obtidos após o tratamento agudo com SIM 1 µM (Figura 6). 

Quando as células foram tratadas durante 24 h com GGPP e logo desafiadas com 

SIM durante 2 h, foi observada a prevenção do efeito inibitório do tratamento agudo 

da estatina. Se bem que é certo que no processo de secreção de insulina intervêm 

grupos isoprenila do tipo farnesil pirofosfato e geranilgeranil pirofosfato, a 

recuperação observada após o pré-tratamento com GGPP permite propor que a 

inibição da GSIS após o tratamento agudo com SIM aconteceria através de um 

mecanismo dependente da isoprenilação de proteínas, principalmente 

geranilgeranilação, e independente de colesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Figura 6 – O tratamento agudo com SIM inibe a GSIS através da inibição da 

geranilgeranilação de proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

As barras brancas correspondem a estímulo com glicose 2.8 mM e as barras pretas a 
tratamento com glicose 16,7 mM (n = 4) (ANOVA de uma via). ** p<0,05, *** p<0,001 versus 
controle (16,7 mM glicose), § p<0,05 versus SIM 1 μM (16,7 mM glicose). 
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4.3 Os tratamentos crônicos (24 h) com sinvastatina e ácido zaragózico 
diminuem a secreção de insulina estimulada pela glicose, reduzindo o 
conteúdo celular de colesterol 

Uma vez que o intuito original do trabalho correspondia à avaliação dos efeitos, 

no nível de membrana, que uma redução do conteúdo de colesterol teria sobre a 

função secretória da célula beta, foram feitos tratamentos crônicos com SIM, ZGA e 

com MβCD (agudamente) como controle positivo. Após 24 h de tratamento com SIM 

foi observada, da mesma maneira que no tratamento agudo, a inibição da secreção 

de insulina estimulada pela glicose, junto com uma redução significativa do conteúdo 

celular de colesterol, semelhante à observada após o tratamento com MβCD (Figura 

7A, B). 

Esses resultados permitem, a priori, correlacionar a redução do conteúdo de 

colesterol celular com a inibição da secreção de insulina; efeitos ao nível da 

expressão de insulina não são considerados já que o conteúdo total do hormônio 

permanece inalterado (Figura 7C). Todavia, de acordo com os resultados anteriores, 

a inibição da biossíntese de colesterol com sinvastatina também reduz a formação 

de intermediários biologicamente ativos, particularmente geranilgeranilpirofosfato. 

Nesse sentido, é intuitivo pensar que o efeito observado na Figura 7A pode ser a 

soma da diminuição da geranilgeranilação de proteínas e da redução do conteúdo 

de colesterol. 

Para esclarecer o papel exclusivo da diminuição do conteúdo celular (e de 

membrana) de colesterol na GSIS foi feito o tratamento crônico com ZGA, 

observando-se uma diminuição da GSIS com uma redução do conteúdo celular de 

colesterol (Figura 8A, B), sem alterações no conteúdo total de insulina (Figura 8C). 

Uma vez que o ZGA inibe a formação de colesterol sem inibir a síntese de 

intermediários de natureza isoprenila, esses resultados permitem propor que a 

redução exclusivamente do colesterol também leva à inibição da GSIS. 

De maneira interessante, já que a inibição da GSIS observada após o 

tratamento crônico com ZGA é quantitativamente semelhante à observada após o 

tratamento crônico com SIM, é evidente que neste último caso não acontece um 

efeito aditivo dos efeitos da redução da isoprenilação (particularmente, 

geranilgeranilação) de proteínas com os da redução do conteúdo de colesterol. Isto 

faz sentido à luz do raciocínio feito a partir dos efeitos no nível da membrana: se a 

diminuição do conteúdo celular de colesterol afeta a organização estrutural e 
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funcional da membrana, sem importar se a célula se encontra com os eventos 

celulares que dependem da isoprenilação afetados (i. e. trafego de grânulos à 

membrana), o evento final da secreção, isto é, fusão do grânulo com a membrana 

plasmática, não acontecerá apropriadamente. Isso será discutido com maior 

profundeza na discussão. 

O envolvimento do conteúdo de colesterol na regulação da GSIS é ubíquo, 

sendo a organização da membrana plasmática um aspecto crítico para a função 

secretória. Para tanto, com o intuito de correlacionar a consequência funcional 

observada que a redução do colesterol traz aos aspectos estruturais de membrana, 

foi feita a marcação por imunofluorescência de agregados ou clusters de lipid rafts. A 

marcação com toxina B de cólera, que se liga ao gangliosídio GM1 que se encontra 

na membrana e principalmente em lipid rafts, se mostra na Figura 9. Embora os 

dados careçam de uma componente quantitativa, qualitativamente permitem 

observar uma aparente mudança no padrão de marcação na membrana após os 

tratamentos que reduzem significativamente o conteúdo celular de colesterol. Uma 

análise semi-quantitativa da intensidade de fluorescência da membrana (Figura 9B) 

mostra a redução na intensidade da marcação de membrana, devida à redução da 

formação de clusters de lipid rafts depois dos tratamentos com SIM 24 h e MβCD 1 

h. Essas evidências, em conjunto, sugerem que a inibição aguda da biossíntese de 

colesterol inibe a secreção de insulina através de uma via independente do 

colesterol e dependente dos grupos isoprenila, enquanto que a inibição crônica da 

biossíntese de colesterol pode inibir a secreção de insulina por mecanismos que são 

dependentes do conteúdo de colesterol de membrana, particularmente da 

organização de lipid rafts. 
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Figura 7 – O tratamento crônico (24 h) com SIM inibe a GSIS e reduz 

significativamente o conteúdo celular de colesterol 

(A) 
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(A) Diminuição da GSIS em células INS-1E após tratamento crônico (24 h) com SIM (n = 4); 
**p<0,01 ANOVA de duas vias. Barras brancas, glicose 2,8 mM; barras pretas, glicose 16,7 
mM.(B) Redução do conteúdo celular de colesterol (n = 3); *p<0,05, **P<0,01, ANOVA de 
uma via. (C) Conteúdo total de insulina (n = 4). 
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Figura 8 – O tratamento crônico (24 h) com ZGA reduz significativamente o 

colesterol celular, inibindo a GSIS 

(A) 
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(A) O tratamento crônico (24 h) com ZGA diminui a secreção de insulina (n = 5); *p<0,05, 
ANOVA de duas vias. Barras brancas, glicose 2,8 mM; barras pretas, glicose 16,7 mM. (B) 
Redução do conteúdo total de colesterol (n = 3); ***p<0,001 ANOVA de uma via. (C) 
Conteúdo total de insulina. 
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Figura 9 – A marcação de clusters de lipid rafts de membrana é afetada após 

tratamentos que reduzem significativamente o conteúdo de colesterol 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 

 

 

(A) Marcação de lipid rafts no controle, células tratadas com SIM 2 h e 24 h e controle 
positivo de diminuição do colesterol celular, MβCD 1 h. (B) Fluorescência média da 
marcação de lipid rafts (30 ROIs de 3 experimentos independentes). *p<0,05, ANOVA de 
uma via, pós teste de Tukey. Unidades arbitrárias (U. A) correspondem à soma dos valores 
de cinza de todos os pixels de cada ROI dividido pelo número de pixels (ImageJ User Guide, 
ImageJ/Fiji 1.46). Células INS-1E nas passagens 80-90 foram utilizadas nesse experimento. 
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4.4 O tratamento crônico com SIM aumenta a fluidez da membrana plasmática 

das células INS-1E 

 

 Considerando que as membranas biológicas dependem de maneira 

importante do conteúdo de colesterol para sua organização estrutural e funcional, os 

resultados anteriores sugerem que a diminuição significativa do conteúdo celular de 

colesterol pode ter tido um efeito importante no nível da membrana. Para tanto foram 

estudadas propriedades físicas da membrana plasmática utilizando espectroscopia 

de resonância paramagnética de elétrons, EPR. Utilizando o 5-DSA como probe foi 

determinada a fluidez e rigidez da membrana plasmática na região próxima aos 

grupos polares, local onde o colesterol se insere na membrana modificando a 

organização desta. Sendo o colesterol uma das principais moléculas que permitem 

tal organização, a observação dos perfis de EPR após os tratamentos utilizados 

manifestam que aqueles em que acontece uma redução significativa do conteúdo de 

colesterol celular, apresentam picos amplos, maiores que no controle, indicando 

maior fluidez da membrana plasmática (Figura 10A). 

Com o intuito de observar se o tipo de estatina gerava um efeito diferencial 

nas membranas, foi utilizada pravastatina, PRAV, durante 24 h e, em 3 

experimentos observou-se que esta estatina hidrofílica aumenta a fluidez de 

membrana, todavia, em um menor grau, comparado com o mesmo tratamento de 24 

h com SIM (Figura 10B). Os possíveis fundamentos por trás deste efeito serão 

discutidos na seção de discussão. 

Ao analisar o tempo de correlação rotacional ( corr) foi observado que este é 

significativamente menor após o tratamento com SIM 24 h e MβCD 1 h, o que 

significa que, como consequência da diminuição do conteúdo de colesterol da 

membrana, os graus de liberdade para a movimentação dos fosfolipídios são 

maiores, de maneira que o tempo investido para rotar é menor, o que sinaliza uma 

maior fluidez da membrana junto com diminuição das regiões rígidas desta (Figura 

10C). Esses resultados sugerem que os tratamentos redutores do colesterol celular 

não somente afetam aspectos funcionais da célula beta, como a sua capacidade 

secretora, mas também têm um efeito no nível estrutural que, certamente, se 

correlaciona com o efeito funcional observado. 
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Figura 10 – O tratamento crônico com SIM modifica as características físicas de 

membrana, aumentando a sua fluidez 

(A)       (B) 

 

(C) 

 

 

 

(C) 

 

 

 

 

 

 

(A) Espectro de EPR utilizando 5-DSA para observar mudanças no perfil, dependente de 
mudanças na rigidez e fluidez da membrana plasmática de células INS-1E (n = 6). (B) 
Espectro de EPR onde se comparam os perfis de tratamentos que diminuem o conteúdo de 
colesterol celular (n = 3). Linha preta, controle; linha vermelha, SIM 24 h; linha azul, PRAV 
24 h; linha verde, MβCD 1 h. (mT, campo magnético em mili Tesla). (C) Tempo de 

correlação rotacional ( corr) do 5-DSA. O tratamento crônico com SIM reduz o corr, 
estabelecendo que o tratamento aumenta a fluidez da membrana plasmática (n = 8). 
*p<0,05 ANOVA de uma via, pós teste de Tukey. 
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4.5 O tratamento crônico com SIM desorganiza a membrana plasmática, 
alterando a distribuição de proteínas como o canal para cálcio do tipo L 
(Cav1.2) e sintaxina 1A (Syn1a), entre outras, em frações de membrana de 
células INS-1E 

 
 Uma vez que a redução do conteúdo de colesterol teve um efeito negativo 

sob o ponto de vista funcional, refletido na inibição da GSIS, junto com alterações 

nas características físicas da membrana, podendo afetá-la funcionalmente, foram 

feitos experimentos para determinar se esses tratamentos afetariam a distribuição 

proteica em domínios de membrana. Para tanto foram isolados microdomínios de 

membrana após tratamentos com SIM agudo e crônico, e MβCD 1 h como controle 

positivo. Esses microdomínios, devido à estratégia de isolamento utilizada baseada 

no tratamento das membranas isoladas com detergentes como Triton X-100, têm 

sido denominados como membranas resistentes a detergentes, ou DRM. Após o 

tratamento crônico com SIM e MβCD, observou-se uma redistribuição na membrana 

de proteínas como Cav1.2 e Syn1A, ambas componentes da maquinaria exocitótica, 

diminuindo, aparentemente, a localização em frações de membranas 

correspondentes a lipid rafts (Figura 11A). Outras proteínas estudadas como CPE e 

flotilina, ambas localizadas em lipid rafts, apresentam uma redistribuição nas 

membranas. De maneira interessante, estas mudanças se encontram associadas 

com uma diminuição no conteúdo de colesterol presente nos lipid rafts (Figura 11B). 

Esses resultados se correlacionam com os dados obtidos através de EPR. Os 

tratamentos que diminuem o conteúdo de colesterol celular e de membrana afetam 

negativamente propriedades físicas de membrana, aumentando a sua fluidez, o que, 

aparentemente, se reflete na desorganização na localização de proteínas da 

maquinaria de exocitose em domínios da membrana plasmática. 
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Figura 11 – O tratamento crônico com SIM leva a uma redistribuição na membrana 

de proteínas como Cav1.2 e Syn1A junto com a diminuição do conteúdo de 

colesterol em microdomínios de membrana 

(A) 

 

(B) 

 

 

 

 

 

 

(A) Western blots de proteínas de frações de membrana de células INS-1E. Barra preta, 
frações 3-5 correspondentes a lipid rafts; H.T, homogenado total de membranas; C, controle; 
S 2 h, SIM 2 h; S24h, SIM 24 h; M 1 h, MβCD 1 h. (B) Análise do conteúdo de colesterol de 
DRMs ou lipid rafts (n = 6). *p<0,05, ANOVA de uma via pós teste Tukey. A banda 11 do 
controle em (A) não se mostra por erro experimental. 
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4.6 A suplementação com colesterol em células previamente tratadas com ZGA 
durante 24h restitui parcialmente a GSIS com um aumento do conteúdo 
celular de colesterol 

 
 Uma vez que os tratamentos que diminuem o conteúdo de colesterol celular e 

de membrana levam à inibição da GSIS junto com a perda de propriedades físicas 

da membrana e da organização de proteínas da maquinaria exocitótica em 

microdomínios, foi feita a restituição do colesterol em células submetidas a tais 

tratamentos. A incubação de células INS-1E durante 4 h com colesterol solúvel no 

meio de cultura após terem sido tratadas durante 24 h com ZGA recuperou o 

conteúdo celular de colesterol (Figura 12A). A utilização de ZGA antes do 

tratamento com colesterol solúvel permite a observação exclusivamente da 

contribuição do colesterol na GSIS, sem ter o interferente da redução dos grupos 

isoprenila, que seria observada juntamente com a queda de colesterol se fosse 

utilizada SIM 24 h. Ao analisar o efeito na GSIS, o tratamento com colesterol 

permitiu a restituição parcial da secreção de insulina (Figura 12B). Esses resultados 

permitem estabelecer, a priori, que a reincorporação do colesterol nas células INS-

1E submetidas durante 24 h de inibição da sua síntese permite, aparentemente, a 

recuperação parcial da GSIS. Apesar de que não foi observada significância 

estatística na recuperação da GSIS (ZGA 24 h+CHOL 4 h vs ZGA 24 h), este 

resultado merece uma análise maior, que será abordada na discussão, e diz respeito 

ao tempo necessário para a reorganização da maquinaria de secreção após a 

restituição do colesterol celular e de membrana. 
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Figura 12 – A restituição do colesterol após o tratamento crônico (24 h) com ZGA 

restabelece o colesterol celular e, parcialmente, a GSIS em células INS-1E. 
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(B) 

 

 

 

 

 

 

(A) Conteúdo total de colesterol após ZGA 24 h e reconstituição do colesterol após 
tratamento de ZGA 24 h (n = 5); *ZGA 24 h versus Controle; §ZGA 24h/CHOL 4 h versus 
ZGA 24 h; p<0,05, ANOVA de uma via pós teste Tukey. (B) ZGA 24 h inibe GSIS que é 
parcialmente recuperada após tratamento com CHOL durante 4h (n = 6); *p<0,05 (glicose 
16,7 mM ZGA 24 h versus Controle). 
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4.7 O tratamento crônico de ilhotas pancreáticas de camundongo com ZGA 
diminui a secreção de insulina estimulada pela glicose 
 
 Com o intuito de avaliar se o resultado obtido após a inibição crônica da 

síntese de colesterol não correspondia a um efeito específico nas células INS-1E, 

ilhotas pancreáticas de camundongo foram isoladas e tratadas durante 24 e 48 h 

com ZGA. Dessa maneira, novamente, qualquer efeito funcional observado seria 

consequência exclusiva da diminuição do colesterol celular sem interferência da 

redução dos grupos isoprenila. O tratamento de 24 h trouxe uma diminuição 

significativa da GSIS nas ilhotas pancreáticas (Figura 13A). No entanto, 

contrariamente ao esperado, o tratamento de 48 h gerou uma diminuição não 

significativa na GSIS. Esses resultados confirmam, por uma parte, as consequências 

funcionais na célula beta de uma diminuição crônica do conteúdo celular de 

colesterol e, por outra, que, aparentemente, existiria algum tipo de mecanismo 

compensatório que impediria uma diminuição drástica do colesterol celular, o que se 

reflete numa diminuição não significativa da GSIS. 
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Figura 13 – O tratamento crônico de ilhotas pancreáticas de camundongo com ZGA 

diminui a GSIS em 24 h 

(A) 

 

 

 

 

 

(A) Secreção de insulina (corrigida pelo conteúdo total de insulina) em ilhotas de 
camundongo tratadas cronicamente com ZGA 20 µM durante 24 e 48 h (n = 5) (ANOVA de 
duas vias). *p<0,05.  
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4.8 O tratamento crônico de ilhotas de rato com SIM diminui a corrente de 
cálcio. O tratamento agudo e crônico com SIM diminui os eventos de fusão 
de grânulo à membrana, medidos por análise de capacitância 

 
 Apesar de que até aqui têm sido descritas evidências funcionais e estruturais 

relevantes que dão luzes sobre as bases estruturais por trás dos efeitos funcionais 

negativos obtidos a partir da redução significativa de colesterol nas células beta, 

foram feitos ensaios eletrofisiológicos que vêm contribuir com ambas as discussões. 

Para tanto, ilhotas pancreáticas de rato foram isoladas, dispersadas e suas 

células tratadas com SIM por 2 h e 24 h, para posteriormente serem estudadas 

correntes de cálcio e eventos de fusão de grânulo através de análise de capacitância 

induzida por trens de despolarização. Ao analisar os dados de corrente é possível 

observar que somente no tratamento crônico com SIM há uma aparente diminuição 

da corrente de entrada para cálcio, no entanto, não significativa estatisticamente 

(Figura 14A). Esse resultado se encontra em concordância com os dados 

anteriores, em que, por uma desorganização de membrana consequente da redução 

do colesterol de membrana, é possível que a atividade do canal para cálcio se veja 

afetada. Os possíveis motivos serão discutidos na seção 5.2.2. Ao fazer uma análise 

de capacitância em resposta a trens de despolarizações, é possível observar que 

ambos tratamentos, agudo e crônico, com SIM diminuem o incremento na 

capacitância, isto é, diminuem os eventos de fusão de grânulo à membrana (Figura 

14B). Esse resultado reafirma os dados funcionais da Figura 3A e 7A. 

Particularmente, o achado de que o tratamento crônico tem um efeito maior de 

diminuição da capacitância, sugere que o proposto anteriormente em relação à 

alteração funcional da membrana decorrente da redução do conteúdo de colesterol 

desta, terá evidentemente uma consequência funcional, neste caso, uma diminuição 

de eventos de fusão de grânulos à membrana. 
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Figura 14 – O tratamento crônico de células de ilhotas de rato com SIM diminui as 

correntes de entrada de Ca2+; tanto o tratamento agudo como o crônico com SIM 

diminuem os eventos de fusão à membrana 

(A) 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 

 

 

 

(A) Correntes de entrada de Ca2+ medidas em ilhotas de rato tratadas por 2 h e 24 h com 
SIM (n = 3, 9 registros). (B) Medidas de capacitância de membrana em resposta a 
despolarizações em ilhotas de rato tratadas durante 2 h e 24 h com SIM (n= 3, 9 registros). 
Linha preta, controle; linha cinza, SIM 2 h; linha vermelha, SIM 24 h. 
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4.9 O tratamento de ratos com sinvastatina por via oral em tempos diferentes 
gera efeitos distintos sobre a secreção de insulina estimulada pela glicose 
de ilhotas pancreáticas isoladas 

 
 Considerando os efeitos observados pela sinvastatina na secreção de insulina 

em condições in vitro, foram feitos estudos in vivo com o intuito de observar o efeito 

que teria a estatina na secreção de insulina em condições fisiológicas. Para tanto, 

ratos Wistar adultos foram tratados com sinvastatina por via oral (gavagem) com 

uma dose de 5 mg/kg/dia durante dois períodos de tempo: 7 e 15 dias. De maneira 

interessante, os tratamentos tiveram efeitos diferentes. Ilhotas pancreáticas de rato 

isoladas de animais tratados durante 7 dias mostraram um aumento da sua 

secreção de insulina em resposta ao estímulo de alta glicose (Figura 15A). No 

entanto, o tratamento durante 15 dias não gerou nenhum efeito significativo na 

capacidade de secreção das ilhotas pancreáticas (Figura 15B), mas uma tendência 

à queda na secreção em resposta à glicose. Esses resultados sugerem a 

possibilidade de mecanismos de ação diferentes da estatina, seja ao nível da própria 

célula beta, ou ao nível periférico, induzindo um efeito que leva, no caso do 

tratamento de 7 dias, ao aumento da secreção de insulina. Os aspectos 

mecanísticos por trás de cada uma destas respostas não foram estudados no 

presente trabalho, mas serão analisados posteriormente. 
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Figura 15 – O tratamento de ratos com SIM durante 7 dias aumenta a GSIS, que 

desaparece com o tratamento durante 15 dias. 

(A) 

 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 

 

 

 

(A) Secreção de insulina (relativa ao conteúdo total de insulina) de ilhotas pancreáticas 
isoladas de ratos tratados durante 7 dias com SIM 5 mg/Kg/dia (n = 8). ** p<0,01. (B) 
Secreção de insulina de ilhotas pancreáticas de ratos tratados durantes 15 dias com SIM 5 
mg/Kg/dia (n = 6). Barras brancas, glicose 2,8 mM, barras cinza, glicose 5,6 mM, barras 
pretas, glicose 16,7 mM. *ANOVA de duas vias, pós teste de Bonferroni. 
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5 DISCUSSÃO 
 
5.1 A inibição aguda da biossíntese de colesterol diminui a secreção de 

insulina como consequência da redução dos grupos isoprenila em células 
INS-1E 

 
 É sabido que o colesterol é o esterol presente nas membranas biológicas de 

mamíferos, onde executa importantes funções de organização estrutural, a qual terá, 

evidentemente, um impacto direto em aspectos funcionais. A estratégia 

farmacológica da utilização de estatinas para reduzir o conteúdo de colesterol nas 

células beta e, dessa maneira, observar os efeitos no nível da membrana e como 

estes impactariam a GSIS abriu novas perguntas inicialmente não consideradas. A 

constatação de que o tratamento agudo com SIM inibia a secreção de insulina, sem 

diminuir o conteúdo de colesterol, suscitou a existência de um mecanismo 

independente de colesterol. As estatinas, ao inibirem a segunda reação enzimática 

da rota de biossíntese de colesterol, reduz a formação de intermediários de 

biossíntese e, consequentemente, do colesterol. Tais intermediários, particularmente 

os de natureza isoprenoide, têm se mostrado ser biologicamente ativos19, 57. A 

secreção de insulina estimulada pela glicose é um evento que não se encontra 

alheio ao papel regulador dos intermediários isoprenoides, os quais são 

incorporados em proteínas reguladoras da secreção de insulina, na forma de 

modificações pós-traducionais. Dessa maneira, e com o achado na Figura 1A, foi 

necessário entender a contribuição que o farnesil pirofosfato e o geranilgeranil 

pirofosfato têm para a GSIS antes de estudar os efeitos do colesterol propriamente 

dito nos aspectos estruturais e funcionais da membrana plasmática. 

 

5.1.1 A secreção de insulina estimulada pela glicose depende da síntese de 
intermediários isoprenoides 

 

A rota metabólica de biossíntese de colesterol chama a atenção por ser uma 

via que requer a intervenção de várias reações enzimáticas e de custo energético 

considerável (já que requer ATP e equivalentes de redução). Intuitivamente, se 

espera que o seu produto final, o colesterol, tenha funções de importância 

fundamental para a célula que justifiquem o investimento energético elevado. De 

maneira interessante, ao observar a Figura 1, e como tem sido estabelecido no 

presente trabalho e na literatura, os intermediários de biossíntese possuem 
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numerosas funções biológicas. O intuito original do presente trabalho correspondia 

ao estudo da contribuição, nos fenômenos de membrana, que o colesterol tem para 

a secreção de insulina. Todavia, os experimentos iniciais através dos quais 

observamos a inibição da secreção de insulina estimulada pela glicose sem 

alteração do conteúdo celular de colesterol (Figura 3), trouxeram consigo dois 

questionamentos: a taxa de renovação do conteúdo celular de colesterol (turnover 

de colesterol) e a participação de intermediários de biossíntese na GSIS. 

Considerando que o tratamento de 2 h com SIM não gerou um aumento da fluidez 

de membrana (Figura 10), nem alterações no padrão de marcação de lipid rafts 

(Figura 9), nem mudanças significativas na organização de proteínas de membrana 

dependentes de colesterol para a sua localização em microdomínios (Figura 11), se 

deduz que 2 h de inibição da rota de biossíntese de colesterol não é tempo 

suficiente para diminuí-lo no nível da membrana (Figura 11C). É preciso estabelecer 

que 2 h de tratamento com SIM inibe a síntese de colesterol. Todavia, em condições 

in vitro, esse período de tempo não é suficiente para realizar a troca de colesterol 

com o meio de cultura, razão pela qual este se mantém aparentemente constante 

sem alterar as propriedades físicas de membrana. Em estudos desenvolvidos em 

cultura de célula primárias de espermatozoides e linhagem de macrófagos, 

observou-se que o efluxo de colesterol não ultrapassa 5% e 3%, respectivamente58, 

59. Esses dados da literatura, junto com as evidências propostas neste trabalho, 

permitiram propor que o efeito inibitório observado com 2 h de inibição da síntese de 

colesterol com SIM deve-se à redução na síntese de intermediários de natureza 

isoprenoide. 

 Apesar da consistência dos dados propostos em relação ao envolvimento da 

isoprenilação de proteínas por trás do efeito inibitório sobre a GSIS promovidos por 

SIM 2 h, existe a possibilidade de que a sinvastatina tenha tido um efeito inibitório 

em outros pontos das vias de controle da secreção de insulina. Certamente cabe tal 

pergunta, considerando os numerosos efeitos que as estatinas têm além da inibição 

da HMG-CoA redutase. Questionamentos referentes à inibição direta que a 

sinvastatina teria sobre outras proteínas que participam da secreção de insulina têm 

sido levantados. Tal é o caso de efeitos diretos na membrana plasmática e o da 

inibição do canal para cálcio do tipo L 60. Nesse sentido, apesar dos numerosos 

efeitos benéficos das estatinas, estas têm sido reportadas por estarem envolvidas 

em numerosos efeitos adversos. Existe controvérsia sobre o efeito que teriam no 
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nível da membrana, seja por interação direta com proteínas de membranas, como 

canais, ou por uma interação direta com fosfolipídios de membrana. Evidências 

eletrofisiológicas previamente publicadas na literatura sugerem que o tratamento 

com sinvastatina diminui a corrente de cálcio dependente de canais para cálcio do 

tipo L60, por um efeito inibitório direto e reversível sobre o próprio canal. Todavia, 

drogas como a pravastatina, que possui propriedades químicas opostas à 

sinvastatina (pravastatina é hidrossolúvel, enquanto sinvastatina é lipossolúvel), não 

tiveram efeito inibitório sobre as correntes de cálcio nas células beta. No mesmo 

estudo, a utilização de uma forma mais solúvel de sinvastatina, que os autores 

chamam de sinvastatina-ácida, têm efeitos inibitórios sobre as oscilações de cálcio e 

sobre a própria secreção em resposta à glicose, todavia menores que os observados 

com sinvastatina. Apesar de não termos evidências no presente projeto que nos 

permitam propor ou rebater um eventual efeito inibitório direto da sinvastatina sobre 

a atividade do canal, o trabalho citado60 deixa em evidência, através da utilização de 

estatinas com propriedades químicas diferentes, a possibilidade de que a própria 

interação de uma estatina lipossolúvel com a membrana poderia afetar fenômenos 

que nela acontecem. É possível que a sinvastatina, ao ser lipossolúvel, possa 

interagir com lipídios de membrana, particularmente nas imediações de proteínas 

chave para a secreção, como o canal para cálcio do tipo L. É sabido que o ambiente 

lipídico em torno do domínio trans-membrana de uma proteína é característico e 

determina ordenamentos moleculares da própria proteína61. Se a sinvastatina 

atravessa a membrana plasmática baseada nas suas propriedades de solubilidade, 

existe a possibilidade que se distribua na membrana de maneira que possa interferir 

no microambiente lipídico em torno do canal para cálcio, afetando a sua atividade e, 

consequentemente, alterando o influxo de cálcio e a fusão de grânulo à membrana. 

Essa possibilidade adquire relevância já que se acredita que uma das razões por 

trás dos efeitos adversos das estatinas, mais evidentes nas estatinas lipossolúveis 

que nas hidrossolúveis, seja justamente devido a uma interação direta com a 

membrana e a interferência em fenômenos biológicos que nela acontecem. Isso será 

analisado na seção 5.2.1.3. 
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5.1.2 O tratamento agudo com SIM inibe a GSIS sem alterar o conteúdo total de 
insulina 

 

Uma vez que o conteúdo de colesterol não teve variações significativas, a 

inibição da GSIS observada na Figura 3 poderia ter tido como causa algum efeito da 

sinvastatina no nível da expressão de insulina. Ao analisar o conteúdo de insulina 

nas células INS-1E após o tratamento com SIM durante 2 h não foi observada 

nenhuma diferença no que diz respeito ao conteúdo de insulina celular. Esse dado, 

apesar de poder ser observado a priori como um experimento controle, é de 

relevância fundamental. Dentre os numerosos efeitos das estatinas, modificações ao 

nível da expressão gênica também podem ser esperadas. Todavia, a manutenção 

do conteúdo total de insulina após o tratamento agudo permite propor que a 

expressão do hormônio se manteve inalterada. Por sua vez, e tal como discutido 

acima, se consideramos que não houve alterações significativas na estrutura de 

membranas, nem mudanças na expressão do hormônio, o efeito negativo sobre a 

GSIS como consequência do tratamento agudo de sinvastatina deve se dever a 

alterações em fenômenos biológicos que acontecem entre a expressão do hormônio 

e a ancoragem/secreção do grânulo. Para afirmar que a diminuição da quantidade 

de grupos isoprenila decorrente do tratamento com sinvastatina gera efeitos no 

tráfico de grânulos de secreção, são necessários estudos mais avançados que 

incluem a superexpressão de proteínas que controlam o tráfico, como Rac1, com 

mutações que impeçam a incorporação de grupos isoprenila, estudos de tracking de 

grânulos de insulina marcados com proteínas fluorescentes, entre outros. 

 De acordo com o alvo farmacológico da sinvastatina na rota de biossíntese de 

colesterol (Figura 1) pode se intuir que a síntese de grupos isoprenila é afetada 

após a utilização de estatinas. Evidentemente, a determinação da concentração de 

farnesil pirofosfato e geranilgeranil pirofosfato na célula beta após o tratamento por 2 

h com SIM seria a estratégia gold standard para poder afirmar com certeza e de 

maneira mais direta a responsabilidade que cabe a estes grupos químicos na 

diminuição da GSIS observada na Figura 3. Existe uma estratégia de quantificação 

desses grupos através de enzimas farnesil e geranilgeranil transferases que podem 

ser utilizadas para transferir os grupos FPP e GGPP de amostras biológicas para 

substratos químicos que, associados a FPP e GGPP, mudam seu estado de 

fluorescência, podendo ser quantificados por HPLC62. Todavia, é possível analisar, 
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pelo menos teoricamente, a respeito da disponibilidade de grupos isoprenila após a 

inibição da sua síntese, com base na atividade das enzimas envolvidas no processo 

de síntese de colesterol. 

 

5.1.3 Os intermediários de biossíntese de colesterol são críticos para a GSIS 

  

Ao analisar a rota de biossíntese de colesterol, pode-se observar que o 

farnesil pirofosfato corresponde a um intermediário crítico da rota metabólica. Isso 

porque constitui substrato para a farnesilação de proteínas, é substrato para a 

síntese de geranilgeranil pirofosfato e é substrato para a síntese de esqualeno 

através da reação catalisada pela esqualeno sintase e, a partir deste, para a 

formação do colesterol. Uma vez que é ultrapassada a reação catalisada pela HMG-

CoA redutase, as reações subsequentes se deslocam rapidamente para a formação 

de FPP e, a partir deste, de GGPP ou de colesterol. Para clarificar essa situação, 

basta olhar a estequiometria das reações de síntese associadas à rota metabólica 

de formação do colesterol, onde de quatro moléculas de FPP, uma é utilizada para a 

farnesilação de proteínas, uma é utilizada para sintetizar GGPP (por condensação 

de FPP, C15, com isopentenil pirofosfato, C5, resultando num composto C20) e 

duas para a síntese de colesterol. Isso é, 50% do FPP seriam utilizado 

exclusivamente para sintetizar colesterol. Neste sentido, se considerarmos que a 

esqualeno sintase (47 kDa) possui uma Vmax de 4.800 nmol/min/mg e assumimos 

que existam 50 cópias da enzima por célula63, 64, e que a concentração média de 

FPP celular é de 50 ng/mL, isto é, 6,04x10-11 nmol/célula62, o FPP seria consumido 

em aproximadamente 3,2 min para exclusivamente sintetizar colesterol. Dessa 

maneira pode se inferir que após a inibição da HMG-CoA redutase os intermediários 

da biossíntese de colesterol, particularmente o FPP, seriam rapidamente utilizados, 

desprovendo a célula destes. Consequentemente deve-se desconsiderar a 

possibilidade da existência de “estoques” de moléculas isoprenoides como FPP e 

GGPP que possam ser utilizadas após a inibição da HMG-CoA redutase para assim 

garantir a sua presença para o controle de fenômenos celulares. Dessa maneira, e 

considerando que as reações de biossíntese de colesterol são irreversíveis, não 

seria possível sintetizar intermediários isoprenoides a partir, por exemplo, de 

colesterol. 
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 Ao analisar a consequência funcional na célula beta do tratamento por 2 h 

com sinvastatina à luz do raciocínio anterior, a inibição da GSIS sem mudanças no 

conteúdo celular de colesterol e sem uma diminuição significativa no conteúdo total 

de insulina, as evidências apontam para o fato de que tal inibição da GSIS é 

consequência da inibição da formação de intermediários de biossíntese que 

possuem atividade biológica. Essas hipóteses adquirem valor uma vez que após a 

utilização de ácido zaragózico durante 2 h não se observou inibição da GSIS nas 

células INS-1E, sem mudanças no conteúdo celular de insulina (Figura 5), isto como 

consequência de que o ZGA inibe a síntese de colesterol, preservando os grupos 

isoprenila. Em consequência, tanto desde um ponto de vista teórico quanto 

experimental, é possível estabelecer que a inibição da GSIS observada pela ação 

aguda da sinvastatina é consequência da inibição da síntese de intermediários de 

síntese do colesterol. 

 

5.1.4 O geranilgeranil pirofosfato contribui para a GSIS em células INS-1E 
 

Dos mecanismos que controlam o processo de secreção de insulina, tem sido 

proposta a isoprenilação como um fator que contribui positivamente, dentre os quais 

se conta o favorecimento da migração do grânulo até a membrana plasmática e 

fusão com esta65. Os grupos isoprenila, como mencionados na introdução, fazem 

parte de um grupo de moléculas de natureza hidrofóbica que executam a sua função 

biológica através da sua incorporação na estrutura de proteínas como parte de um 

tipo de modificação pós-traducional. A família das GTPases pequenas tem se 

mostrado ser modificada pós-traducionalmente através da incorporação de uma ou 

mais moléculas isoprenila. No caso particular das Rho GTPases, apresentam uma 

única sequência CAAX para serem isopreniladas (seja incorporação de FPP ou de 

GGPP). Todavia, proteínas pertencentes à família das Rab GTPases apresentam 

múltiplos domínios de isoprenilação, não necessariamente sendo estes de tipo 

CAAX29. No caso particular das Rho GTPases, como Rac1 e Cdc42, tem-se 

mostrado que estão altamente envolvidas com o processo de secreção de insulina 

31, 32. Consequentemente, a ausência de grupos isoprenila na célula beta terá 

consequências funcionais importantes. 

Na seção anterior chegamos à conclusão, desde um ponto de vista teórico e 

através de evidências experimentais inibindo diferentes pontos da rota de 
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biossíntese de colesterol (através de SIM e ZGA), que a inibição da formação de 

grupos isoprenila impacta diretamente a GSIS. Todavia, na sequência consenso 

CAAX de isoprenilação pode ser incorporado tanto FPP quanto GGPP, o que 

dependerá do tipo de isoprenil-transferase (farnesil transferase ou geranilgeranil 

transferase). O grupo GGPP possui uma hidrofobicidade maior do que o grupo FPP 

e inclusive do que o palmitoil28, o que proporciona uma força de interação maior com 

membranas biológicas. 

Embora não se tenha clareza em quanto ao mecanismo por trás da 

preferência por um tipo ou outro de modificação pós-traducional que incorpore 

grupos hidrofóbicos, as Rho GTPases são modificadas preferencialmente através da 

isoprenilação. No caso particular de Rac1, tem se mostrado que, aparentemente, a 

incorporação do geranilgeranil é crítica para a sua localização em estruturas 

celulares, como grânulo e membrana plasmática31, 66. Para tanto, no presente projeto 

foi utilizada a estratégia de inibir tanto a geranilgeranil transferase do tipo I quanto 

desafiar células INS-1E com SIM após carregá-las com GGPP. A inibição da GSIS 

observada após o tratamento com GGTi alcançou níveis observados com o 

tratamento agudo com SIM, o que permite propor que a geranilgeranilação de 

proteínas é crítica para a GSIS acontecer. Esse fato foi confirmado através da 

incorporação de GGPP em células INS-1E e desafiar agudamente com SIM, 

observando a prevenção do efeito inibitório da GSIS que a SIM gera (Figura 3, 6). 

Apesar de que no presente projeto não foi avaliada a geranilgeranilação de 

Rac1, fato que tecnicamente não é trivial, se considerarmos o discutido acima, de 

que a inibição da GSIS após 2 h com SIM pode se dever a alterações no tráfico de 

grânulo, a inibição da geranilgeranilação de Rac1, envolvida com tráfico de grânulo 

de insulina na célula beta, é um mecanismo plausível de ter sido afetado. 

Consequentemente, a presença dos grupos isoprenila, particularmente do GGPP, 

tem um efeito positivo sobre a GSIS. No entanto, essa afirmação deve ser feita com 

cuidado. 

Foi proposto, em uma publicação em 201019, que o tratamento durante 24 h 

com GGPP aumentaria a GSIS em células MIN6, linhagem de célula beta 

pancreática. Esse dado, contraditório com o apresentado na Figura 6, onde o 

tratamento com GGPP durante 24 h não gera nenhum efeito estimulante da GSIS, é 

suscetível de críticas. Propor que o tratamento com GGPP terá em si mesmo um 

efeito que potencia a GSIS é contraditório à luz das reações que constituem a 
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biossíntese de moléculas isoprenoides e do colesterol, as que são de tipo 

irreversíveis. Em consequência, pensar na possibilidade de que, ao administrar 

GGPP, conseguir-se-á utilizá-lo como substrato para sintetizar colesterol ou outros 

intermediários não responde ao papel estimulador da GSIS que o GGPP teria no 

citado trabalho. Ao mesmo tempo, os autores apresentam um dado em que, ao 

coadministrar tanto GGPP quanto um inibidor da geranilgeranil transferase, observa-

se um aumento na GSIS comparado com o controle. Considerando que ao estar 

inibida a geranilgeranil transferase não é possível que o GGPP coadministrado 

possa ser transferido como modificação pós-traducional a proteínas envolvidas na 

secreção de insulina, cabe a possibilidade de que o GGPP possa ter algum efeito 

biológico, além do já descrito como grupo hidrofóbico incorporado em estrutura de 

proteínas. 

 Finalmente, apesar de que os dados apresentados aqui propõem e reafirmam 

propostas feitas na literatura sobre o papel que os grupos isoprenila desenvolvem na 

GSIS, ainda existem perguntas a serem respondidas sobre o papel dos grupos 

isoprenila no fenômeno secretório. Dentre estas se contam: o GGPP e FPP têm 

algum efeito na secreção de insulina independente da isoprenilação de proteínas? O 

GGPP contribuiria como âncora lipídica do grânulo de insulina em regiões 

específicas da membrana plasmática (lipid rafts)? Da mesma maneira como existem 

enzimas geranilgeranil transferases, existem enzimas que façam o contrário, de 

maneira que uma proteína isoprenilada possa ser “desprenilada” e reutilizada? 

Essas e outras interrogações deveriam ser abordadas em projeto subsequente com 

o intuito de contribuir com a elucidação dos efeitos dos intermediários da síntese do 

colesterol na fisiologia da célula beta pancreática. 

 

5.2 A inibição crônica da rota de biossíntese de colesterol diminui a secreção 
de insulina estimulada pela glicose como consequência da alteração 
estrutural e funcional da membrana de células INS-1E 

  

O papel que o colesterol desenvolve no aspecto organizacional da membrana 

plasmática tem sido amplamente estudado. De maneira interessante, os sistemas 

biológicos evoluíram em direção à utilização do colesterol como elemento central da 

organização estrutural das membranas, decorrendo desta organização a 

especialização de funções. Sem necessidade de possuir grandes conhecimentos 

quanto aos aspectos moleculares por trás da organização estrutural que o colesterol 
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confere às membranas, o fato de observar que a quantidade deste esterol é alta 

permite intuir, por sua vez, a alta dependência que a organização estrutural-

funcional da membrana tem por ele.  

O fenômeno da secreção, por ser um evento que acontece na membrana 

plasmática, não se encontra alheio aos aspectos estruturais de membrana 

dependentes do colesterol. Como foi apresentado na introdução desta tese assim 

como na literatura, a célula beta constitui um interessante modelo de estudo da 

participação do colesterol no fenômeno secretório, desde que o colesterol interviria 

tanto no tráfego quanto na fusão do grânulo. Uma vez que o intuito original do 

trabalho era estudar o efeito do colesterol per se na secreção, foram feitos 

experimentos de secreção após tratamentos crônicos de SIM e ZGA, que 

efetivamente diminuíssem o conteúdo celular de colesterol. Uma vez achado o efeito 

inibitório sobre a GSIS que a diminuição significativa de colesterol celular teve, foi 

estudado o aspecto físico por trás da diminuição do conteúdo de colesterol na 

membrana, através de imunofluorescência de membrana, EPR e estudos de 

isolamento de lipid rafts. A recuperação da função secretória após a restituição de 

colesterol foi chave na elucidação do papel funcional do colesterol. Todavia, existem 

diversos aspectos teóricos e experimentais em torno dos resultados obtidos que 

serão discutidos nas seções seguintes. 

 

5.2.1 O conteúdo de colesterol celular é determinante para o processo de 
secreção de insulina acontecer apropriadamente 

 

O papel do colesterol no controle do fenômeno da secreção tem sido 

estudado em diferentes sistemas. Particularmente o envolvimento do colesterol na 

secreção de insulina tem sido estudado desde um ponto de vista funcional com 

algumas aproximações estruturais. Nesse sentido há dois trabalhos fundamentais.  

No primeiro deles, através da utilização de inibidor específico da esqualeno 

epoxidase, observou-se uma diminuição na secreção de insulina com uma 

diminuição na localização do canal para cálcio Cav1.2 em lipid rafts67. No segundo 

trabalho, através de técnicas de eletrofisiologia, observou-se que a diminuição do 

conteúdo de colesterol celular reduz os eventos de fusão de grânulo (através de 

medidas de capacitância), os quais são recuperados, parcialmente, após a 

restituição do colesterol celular44.  
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No presente projeto, a inibição da síntese de colesterol através da utilização 

crônica de sinvastatina e ácido zaragózico trouxe um efeito negativo sob o ponto de 

vista funcional, através da diminuição da secreção de insulina estimulada pela 

glicose (Figura 7A e 8A) com uma diminuição significativa do conteúdo celular de 

colesterol. Nesse sentido, e em concordância com a discussão referente à função 

que os grupos isoprenila desempenham no controle da GSIS, surge uma questão 

fundamental: por que a utilização crônica de SIM não traz uma inibição da GSIS 

maior que a observada, como consequência dos efeitos da diminuição do conteúdo 

de colesterol celular e da inibição da síntese de grupos isoprenila? 

A resposta para essa pergunta surge a partir do efeito observado com o 

tratamento crônico com ZGA. Uma vez que a inibição da esqualeno sintase permite 

a inibição da síntese de colesterol sem afetar a síntese dos grupos isoprenila 

(Figura 1), a diminuição da GSIS observada na Figura 7A se deveria 

exclusivamente à diminuição do conteúdo celular de colesterol. De maneira 

interessante, a inibição da GSIS observada após o tratamento crônico com SIM é 

semelhante à observada com o tratamento crônico com ZGA. Todavia, estes 

resultados respondem parcialmente o questionamento anterior. Se pensarmos agora 

em termos de função de membrana derivada do conteúdo de colesterol, é possível 

intuir que uma diminuição significativa deste afetará os fenômenos que nela 

acontecem, dentre eles a secreção. 

Dessa maneira, é possível explicar a situação anterior sob dois pontos de 

vista: da isoprenilação e do colesterol. No primeiro caso, havendo uma alteração na 

migração de grânulos por conta de uma diminuição da isoprenilação, a GSIS ver-se-

á afetada, sem importar se a membrana apresenta suas funções relacionadas com a 

secreção alteradas por conta da diminuição do seu conteúdo de colesterol. No 

segundo caso, mesmo considerando que a migração de grânulos não apresente 

alterações devido à presença dos grupos isoprenila (o que acontece com o 

tratamento com ZGA), uma vez que os grânulos atinjam a membrana plasmática, o 

fenômeno secretório não acontecerá apropriadamente. Em consequência, na Figura 

7A não se observa uma inibição maior na GSIS porque, mesmo desconsiderando o 

fato de que a migração de grânulo encontrar-se-á afetada pela diminuição na 

isoprenilação de proteínas, se houvesse grânulos que atingissem a membrana 

plasmática, pela alteração funcional desta decorrente da diminuída concentração de 

colesterol, a secreção não acontecerá. 
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5.2.1.1 Efeitos da perda de colesterol em outras estruturas celulares 

 

Apesar de a membrana plasmática ser o local onde a fusão de grânulo 

acontece para a liberação do hormônio, existem outras organelas e estruturas cuja 

membrana precisa de um apropriado conteúdo de colesterol para assistir outros 

processos associados à secreção: a destinação de pró-insulina ao grânulo e a 

integridade deste. O processo de destinação ou, do seu termo em inglês, sorting, 

tem se mostrado ser dependente de lipid rafts presentes na membrana da rede trans 

Golgi. Em estudos desenvolvidos em células AtT-20 no começo dos anos 2000 

determinou-se que a CPE, necessária para o processo de sorting de neuropeptídios, 

requer a interação com lipid rafts presentes na membrana da rede trans Golgi68, 69. 

De maneira interessante, e tal como explicitado na introdução, muitas 

proteínas que fazem parte da maquinaria proteica do grânulo de secreção 

correspondem a proteínas “receptoras” que assistem o processo de destinação de 

hormônios ao grânulo. Consequentemente, uma diminuição na síntese de colesterol 

celular geraria efeitos negativos a partir de eventos iniciais da secreção. É possível 

intuir que a diminuição do conteúdo celular de colesterol observado na Figura 7B e 

8B tenha consequências no nível da membrana plasmática e também na rede trans 

Golgi. Consequentemente, a formação de novos grânulos de secreção se veria 

afetada. 

Isso sugere uma problemática adicional. Após 24 h de tratamento tanto com 

SIM quanto com ZGA não foram observadas mudanças significativas no conteúdo 

total de insulina após a secreção estimulada pela glicose. Esse fato, à luz das 

eventuais alterações na destinação de pró-insulina aos grânulos de secreção na 

rede trans Golgi sugere um paradoxo. Se consideramos que, pela diminuição do 

conteúdo total de colesterol acontece uma diminuição da destinação de pró-insulina 

desde a rede trans Golgi para os grânulos de secreção, deveria se observar uma 

diminuição na quantidade de grânulos secretórios e, consequentemente, no 

conteúdo total de insulina (seja pela retenção do hormônio na rede trans Golgi, seja 

pela cessação da sua síntese). No entanto, o fato de não se observar mudanças no 

conteúdo total de insulina pode ser explicado a partir da discussão anterior: 

considerando que a membrana plasmática apresentaria mudanças estruturais que 

determinam uma alteração na secreção (será discutido mais adiante), os grânulos 

contidos no citosol no começo do experimento de tratamento crônico com SIM e 
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ZGA não teriam sido secretados. Em consequência, o conteúdo total de insulina, 

que não mudou, proviria destes grânulos retidos, não sendo possível observar 

mudanças na síntese de novos grânulos decorrente de alterações na rede trans 

Golgi. 

 Certamente a estrutura fundamental do processo secretório de hormônios e 

neuropeptídios é o próprio grânulo. No caso particular da célula beta, o grânulo de 

insulina possui um alto conteúdo de colesterol, o que faz supor, a priori, um papel 

funcional. A membrana do grânulo tem a sua origem na membrana da rede trans 

Golgi, onde existem lipid rafts cuja estrutura tem função de suporte físico para 

proteínas do sorting, que também constituirão parte do proteoma do grânulo. 

Todavia, o alto conteúdo de colesterol, da ordem de 45 mol%, não é o simples 

reflexo da transferência “por defeito” do colesterol da rede trans Golgi para o 

grânulo. É possível que o colesterol permita, entre outras funções, conferir 

resistência mecânica à membrana que facilite a armazenagem de altas 

concentrações de hormônio. 

No entanto, o aumento do conteúdo de colesterol do grânulo de insulina, 

através da administração de colesterol exógeno, diminui a capacidade secretória em 

resposta a estímulo. Em estudos feitos utilizando colesterol fluorescente, observou-

se dois fatos interessantes: o colesterol administrado é estocado pela célula beta 

nos grânulos de secreção de insulina (e não nas vesículas pequenas semelhantes a 

vesículas sinápticas, SLSV, do inglês synaptic like small vesicles) e o aumento do 

colesterol de grânulo aumenta a retenção de clatrina70. Uma vez que a clatrina é 

liberada dos grânulos durante o processo de amadurecimento deste, acredita-se que 

tal retenção impeça o apropriado amadurecimento do grânulo. 

 O alto conteúdo de colesterol no grânulo abre a possibilidade da formação de 

lipid rafts na sua membrana. Daqui surgem dois aspectos interessantes. O primeiro 

deles diz respeito à dinâmica por trás da formação de lipid rafts. O segundo é sobre 

qual a utilidade de se formar microdomínios de membrana no grânulo. Pouco se 

sabe a respeito do controle por trás da formação de lipid rafts. De qualquer maneira, 

isso será discutido mais adiante. A possibilidade da formação de microdomínios de 

membrana no grânulo constitui uma hipótese não abordada neste trabalho, mas que 

será estudada futuramente. 
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Brevemente, a formação de lipid rafts supõe uma organização estrutural que 

permitirá a localização nestas regiões de proteínas que provavelmente possuem 

maior afinidade por regiões estruturadas de membrana (seja por domínios de 

interação com colesterol ou fosfolipídios característicos de lipid rafts como 

esfingomielina). O enriquecimento em colesterol que a membrana do grânulo possui 

possibilitaria a formação de microdomínios favorecendo a localização e estruturação 

neles de complexos proteicos com funções celulares relevantes. Tal seria o caso da 

pré-organização das proteínas vSNAREs, organizando-se dessa maneira os 

elementos do grânulo da maquinaria de secreção, antes da ancoragem do grânulo à 

membrana. Não existem evidências disponíveis que suportem essa ideia em 

modelos celulares. Todavia, em estudos desenvolvidos em vesículas artificiais 

unilamelares gigantes, GUVs, tem-se proposto que aconteceria o contrário: regiões 

ricas em colesterol excluiriam a localização nelas de proteínas do complexo 

vSNARE como VAMP71. Se tal organização for replicada em modelos celulares, isso 

implicaria em que as vSNAREs requereriam uma organização mais estocástica no 

grânulo do que em complexos rígidos. Mesmo assim, ainda existindo controvérsias a 

respeito, a presença de alto conteúdo de colesterol no grânulo não é um evento 

trivial, mas que determinaria implicações funcionais importantes. 

 Em consequência, a presença do colesterol em diversas estruturas celulares 

teria um papel funcional determinante para cada etapa do processo secretório, 

desde a gênese do grânulo, a composição deste, entre outros eventos. Todavia a 

presença de colesterol na membrana plasmática parece ser determinante para a sua 

organização estrutural, da qual decorrem aspectos funcionais como a secreção. 

 

5.2.1.2 Efeito paradoxal do conteúdo de colesterol de membrana 

  

No presente projeto, e em outras evidências da literatura, tem sido proposto 

que a diminuição do conteúdo celular de colesterol inibe a secreção de insulina 

estimulada pela glicose44, 67. De maneira interessante, existem trabalhos que têm 

estudado a aproximação contrária: quais os efeitos funcionais na célula beta que o 

aumento do conteúdo celular de colesterol teria. Através da utilização de modelos de 

célula beta knock-out para transportadores de colesterol, tem se mostrado que o 

acúmulo de colesterol celular diminui a secreção de insulina estimulada pela glicose, 

conseguindo se reverter o efeito negativo sobre a GSIS através da utilização de 



86 

 

MβCD ou de estatinas45, 46. Isto sugere, evidentemente, que existe uma janela de 

concentrações de colesterol nas quais são preservadas as funções celulares que 

garantem uma apropriada secreção. Como foi discutido no item anterior, não 

somente a membrana plasmática é suscetível a alterações funcionais decorrentes 

da diminuição (ou aumento) do conteúdo de colesterol. No entanto, se pensarmos 

somente em termos da membrana plasmática, as alterações do conteúdo de 

colesterol gerarão alterações de caráter físico, que impactarão diretamente em 

aspectos funcionais. 

Os dados apresentados na Figura 10 são claros em sinalizar que os 

tratamentos que diminuem significativamente o conteúdo celular de colesterol 

aumentam a fluidez da membrana plasmática. Mesmo não tendo sido desenvolvidos 

experimentos de suplementação de células INS-1E com colesterol para então 

analisar por EPR a fluidez e rigidez das suas membranas, através do raciocínio 

análogo ao utilizado neste trabalho, um aumento da concentração de colesterol nas 

membranas deveria aumentar a rigidez e diminuir a fluidez da membrana. Portanto, 

a manutenção da concentração do colesterol celular, e de membrana, dentro de uma 

determinada margem permitiria a manutenção das propriedades físicas das quais 

decorrem os aspectos funcionais de membrana. 

É interessante destacar que as mudanças de concentração de colesterol das 

quais decorreram as alterações funcionais observadas na Figura 7 e 8 são 

consideráveis. Nos modelos de acúmulo de colesterol em células beta, a quantidade 

de colesterol celular aumenta consideravelmente inibindo também a GSIS. Isso 

significa que a janela de concentrações de colesterol na qual são mantidas as 

propriedades físicas e funcionais de membranas é ampla, permitindo dois 

raciocínios. Por uma parte, é possível que a célula beta, e provavelmente outros 

tipos celulares, possuam mecanismos especializados, como processos de 

reciclagem de membranas, via endocítica e exocítica, que permitam manter 

concentrações de colesterol sempre dentro desta faixa, cujo valor ainda não foi 

determinado. Por outra parte, é possível pensar que os modelos eucarióticos, cujas 

membranas dependem de esterois para a sua organização, tenham evoluído no 

sentido de manter amplas concentrações de esterol de membrana, de maneira que, 

para observar efeitos funcionais negativos, por depleção de colesterol por exemplo, 

seja preciso diminuições drásticas (aproximadamente de 50% como observado na 

Figura 7B). Dessa maneira, altas concentrações de colesterol (no caso de 
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mamíferos) podem ser um mecanismo de garantir a manutenção das propriedades 

físicas de membranas. 

 

5.2.1.3 Efeito das estatinas nas membranas biológicas: efeito diferencial 
segundo a natureza química da estatina? 

  

Apesar de que não existem evidências claras a esse respeito, acredita-se que 

certos efeitos adversos das estatinas seriam devidos à natureza química das 

estatinas, tal como explicitado mais acima. O possível envolvimento de estatinas 

hidrofóbicas com eventos locais no nível da membrana plasmática tem sido 

discutido. Nesse sentido, no presente trabalho é apresentado um dado experimental 

que, apesar de não ter sido aprofundado por não ser este o seu intuito, representa 

uma informação interessante de ser discutida. 

Como se mostra na Figura 10B, a utilização de pravastatina, estatina de 

natureza hidrofílica, nas mesmas condições de concentração e tempo de tratamento 

que sinvastatina (24 h 1 µM), gerou um efeito diferente do que o observado no caso 

do tratamento crônico da sinvastatina. De maneira interessante, o tratamento com 

pravastatina não gerou um aumento na fluidez da membrana das células INS-1E nos 

níveis observados após o tratamento com sinvastatina. Todavia, aumentou a fluidez 

da membrana com respeito ao controle. Apesar de não possuir um dado 

experimental funcional que possa confirmar os efeitos da pravastatina sobre a GSIS, 

o dado de EPR permite aventar algumas conjeturas dos efeitos da estatina 

hidrossolúvel na célula INS-1E. 

 Pensando exclusivamente no efeito físico na membrana plasmática, o 

aumento da fluidez de membrana gerada pela pravastatina, desde um ponto de vista 

qualitativo, se encontra entre a situação controle e o tratamento com sinvastatina 

que efetivamente gera um aumento significativo da fluidez, observável como a 

mudança no perfil de EPR. Se assumirmos que tanto a sinvastatina quanto a 

pravastatina têm a mesma afinidade pela HMG-CoA redutase, inibindo-a na mesma 

medida, a maior fluidez de membrana após 24 h com SIM em relação ao mesmo 

tratamento com pravastatina, permite inferir a possibilidade de que a SIM possa ter 

gerado um efeito local na membrana, fluidificando-a e contribuindo com o efeito 

“fluidificante” da SIM pela diminuição do conteúdo de colesterol de membrana. 

Contudo, são necessários mais estudos que possam esclarecer o papel diferencial 
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de estatinas lipo e hidrossolúveis na membrana, particularmente sua interação com 

proteínas integrais, como canais, transportadores e receptores. 

 

5.2.2 As propriedades físicas de membrana determinam sua organização 
funcional 

 

Uma vasta quantidade de estudos tem sido desenvolvida com o intuito de 

esclarecer aspectos estruturais de membrana, tanto desde a óptica da sua 

composição lipídica quanto proteica. Ao compreender que as membranas biológicas 

possuem uma organização característica da qual derivam as funções especializadas 

que desenvolve, é possível inferir que a sua estruturação segue um padrão 

característico. Apesar de que as membranas apresentam características fluidas, a 

organização de um padrão arranjado deve possuir uma temporalidade que 

possivelmente controlaria a estruturação de microdomínios funcionais de membrana, 

ricos em colesterol, de maneira a “pre-organizar” a membrana, antecedendo ou 

antecipando um fenômeno de sinalização, secreção, entre outros. Particularmente, a 

célula beta, pela sua especialização de função secretória, requer a manutenção de 

características físicas de membrana que garantam a apropriada organização da 

maquinaria de secreção em verdadeiras plataformas funcionais, os lipid rafts. 

 

5.2.2.1 A redução do colesterol de membrana leva à alteração de propriedades 
físicas da membrana, levando-a à “randomização” estrutural: alteração 
da organização do complexo SNARE 

 

A importância do colesterol como organizador das membranas biológicas é de 

conhecimento geral e tem sido estudada há décadas. Todavia, as particularidades 

desse controle e as consequências funcionais variam entre tipos celulares. O 

colesterol, tal como mencionado na introdução deste trabalho, permite diminuir os 

graus de liberdade da movimentação das cadeias de hidrocarboneto dos 

fosfolipídios de membrana, sem afetar, significativamente, a movimentação lateral 

destes. Como consequência, contribui com o ordenamento da membrana e outorga 

parâmetros de fluidez e rigidez característicos. 

A técnica de espectroscopia de resonância paramagnética de elétrons, cuja 

origem remonta aos anos 1940, vem sendo utilizada nas ciências biomédicas. 

Particularmente no campo de estudos de membranas tem permitido estudar 
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aspectos físicos de membrana, a partir dos quais é possível derivar valiosas 

informações. Para tanto, no presente projeto foi utilizado o EPR com o intuito de 

observar mudanças na fluidez e rigidez da membrana plasmática das células INS-1E 

submetidas a tratamentos com SIM. 

A diminuição do conteúdo de colesterol celular, e também das membranas, 

trouxe um aumento na fluidez, observado na mudança do perfil de EPR na Figura 

10A e no aumento no tempo de rotação do 5-DSA (Figura 10C). Evidentemente, 

uma diminuição do conteúdo de um composto que confere rigidez à membrana trará 

consigo um aumento da fluidez. Em termos físicos constitui um resultado intuitivo e 

esperado. No entanto, tal evento possui implicações funcionais interessantes. 

No presente projeto, também foram desenvolvidos estudos de estrutura de 

membrana analisando a localização de proteínas do complexo SNARE em 

microdomínios ricos em colesterol. Apesar de não serem evidentes diminuições 

significativas de proteínas como Cav1.2 em lipid rafts (ou DRMs), há uma aparente 

re-distribuição de proteínas em diversas frações de membrana, o que sinaliza uma 

desorganização da membrana ou, como tem sido cunhado neste trabalho, uma 

randomização da membrana. 

Voltando à análise dos dados de EPR, cabe destacar que, mesmo na 

situação em que não se tenha os dados de western blot de proteínas SNARE de 

frações de membrana, expostos na Figura 11, só o fato de se observar um aumento 

na fluidez da membrana permite hipotetizar as consequências que este evento traria. 

A mais importante delas é o fato de que uma membrana mais fluida apresentará 

uma diminuída organização de proteínas que requerem um ambiente altamente 

estruturado para poderem interagir com outras proteínas, constituindo complexos 

que organizam eventos celulares como a secreção de insulina. Esses resultados, 

por sua vez, colocam a técnica de EPR como uma ferramenta de grande utilidade 

para o estudo de membranas biológicas. Nesse sentido, e com o intuito de resolver 

o paradoxo funcional que o conteúdo de colesterol possui nas membranas 

biológicas, discutido na seção 5.2.1.2, a medida das características físicas da 

membrana como fluidez e rigidez após a incorporação de colesterol nas células 

permitiria esclarecer se a diminuição da GSIS em células com alto conteúdo de 

colesterol é consequência de um aumento da rigidez da membrana. 
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 Com o intuito de confirmar que a diminuição do conteúdo de colesterol levou à 

randomização da membrana, foram estudadas por western blot proteínas do 

complexo tSNARE como Syn1A e o próprio canal para cálcio Cav1.2 que, mesmo 

não sendo uma SNARE, constitui peça fundamental da maquinaria de secreção. 

Quando são analisadas proteínas localizadas em lipid rafts através da estratégia de 

isolamento de membranas resistentes a detergentes, se espera que os tratamentos 

que diminuem o conteúdo de colesterol celular e de membrana, diminuam a 

quantidade de proteína nessas regiões, aumentando a concentração em frações de 

membrana “não-lipid raft”. É evidente na Figura 11A que proteínas como o Cav1.2 

se encontram nas DRMs na situação controle e, mesmo com uma diminuição 

significativa do conteúdo de colesterol das DRMs, não se observa uma diminuição 

significativa do canal nas frações equivalentes aos lipid rafts. No entanto, ao 

observar a situação do canal para cálcio na membrana após o tratamento com 

MβCD, é evidente uma redistribuição da proteína na membrana, diminuindo a 

localização em regiões de membrana específica, o que faz sentido com o termo de 

randomização de membrana utilizado nesse trabalho. Cabe destacar que a 

diminuição do conteúdo de colesterol celular afetou também a localização de 

proteínas como CPE em frações de membrana DRM, correspondentes a lipid rafts. 

Lembrando o discutido mais acima, CPE participa na destinação de pró-insulina ao 

grânulo de secreção em plataformas lipídicas ou lipid rafts no nível da membrana da 

rede trans-Golgi. Apesar de não termos as análises necessárias para determinar a 

localização específica de CPE na rede trans-Golgi (através de imunofluorescência), 

baseando-nos nesse resultado e em evidências na literatura, possivelmente a 

diminuição da GSIS após 24 h de tratamento com SIM possa ser atribuída, em parte, 

a uma alteração no sorting ou destinação de pró-insulina no grânulo secretório. Em 

trabalhos anteriores44, 58, 67 tem sido proposta a localização em DRMs de proteínas 

SNARE e outras proteínas acessórias da maquinaria de secreção (como o canal 

para potássio sensível a ATP), como consequência da diminuição do conteúdo de 

colesterol celular. No entanto, correlacionar essa informação com alterações em 

propriedades físicas de membrana através de estudos de EPR, expostos no 

presente trabalho, representam uma novidade desde um ponto de vista experimental 

e conceitual. 

 Apesar da utilidade prestada pela técnica de EPR nesse trabalho, ao mesmo 

tempo abrem-se novas interrogações a serem respondidas. A mais intrigante delas 
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diz respeito à modulação temporal que o colesterol teria na organização dessas 

plataformas funcionais chamadas de lipid rafts. Existe também a possibilidade de 

que as membranas biológicas possuam uma “janela” de concentração de colesterol 

que permita uma fluidez apropriada para organizar lipid rafts e, ao mesmo tempo, 

que conduza apropriadamente os eventos funcionais decorrentes da estrutura de 

membrana. Essa última questão é tecnicamente factível de ser desenvolvida, sendo 

um objetivo pessoal para projetos futuros. No entanto, a questão dos aspectos 

temporais por trás da organização de lipid rafts constitui uma linha de pensamento 

sumamente interessante, todavia complexa de resolver desde o ponto de vista 

técnico. Essa questão será abordada na seção 5.2.2.1.1. 

 

5.2.2.1.1 DRMs: lipid rafts ou artefato experimental? 

  

A estratégia utilizada de isolar regiões de membrana resistentes a 

detergentes tem sido amplamente utilizada com o intuito de estudar membranas 

correspondentes a lipid rafts. No entanto, essa estratégia tem sido alvo de discussão 

a respeito do seu verdadeiro valor informativo sobre estrutura e composição de 

microdomínios de membrana. A estratégia bioquímica que tradicionalmente tem sido 

utilizada para o isolamento de lipid rafts corresponde à utilizada no presente projeto: 

isolamento de membranas resistentes ao tratamento com detergentes não iônicos 

como o Triton X-100. Nela são isolados, através de gradientes de sacarose, frações 

de membrana que, pela sua composição com uma alta razão lipídios:proteínas, 

possuem uma densidade menor que outras frações de membrana do tipo “não lipid 

raft”, podendo ser facilmente isoladas. No entanto, existem evidências que apontam 

que a própria utilização de detergentes levaria à formação de agregados de lipídios-

proteínas não existentes na membrana, em outras palavras, criando um artefato 

técnico72. Tem sido proposto um procedimento experimental que dispensa a 

utilização de detergentes e de ultracentrifugações de longa duração (mais de 16 h) 

permitindo a obtenção de lipid rafts purificados73. De qualquer maneira, embora haja 

a possibilidade de obtenção de resultados falsos positivos, a estratégia de 

isolamento de microdomínios de membrana através da ultracentrifugação de frações 

de membrana solubilizadas com detergente continua sendo utilizada. Nesse sentido, 

a maior fonte de críticas a respeito do estudo de microdomínios de membrana é a 

ausência de estudos que mostrem o seu comportamento dinâmico em amostras não 
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fixadas. Daqui surgem dois problemas fundamentais ainda sem solução: observação 

de lipid rafts e, associado a isto, a dinâmica temporal de formação e desorganização 

destes. 

 A visualização de lipid rafts tem sido motivo de estudo. A ferramenta 

fundamental corresponde à utilização da toxina B de cólera que se liga com o 

gangliosidio GM1, que se encontra em maior proporção nos lipid rafts. Todavia, para 

obter imagens satisfatórias é necessário estabelecer um crosslink de subunidades 

de toxina ligadas aos gangiosídios através de anticorpos, gerando agregados ou 

clusters de lipid rafts. Essa foi a estratégia utilizada no presente projeto (Figura 9). 

Uma vez que os clusters de lipid rafts observados correspondem a agrupamentos de 

dimensões microscópicas de microdomínios de membrana pré-existentes, acredita-

se que o que se observa nestes clusters corresponderia aos lipid rafts na sua 

estrutura nanoscópica. Portanto, ao observar uma diminuição no padrão de 

marcação após o tratamento com SIM 24 h e MβCD, pode se intuir que os próprios 

lipid rafts deveriam ter a sua estrutura também alterada por conta da diminuição do 

conteúdo de colesterol. Essa mesma estratégia de visualização dos lipid rafts tem 

sido utilizada para o desenvolvimento de novas técnicas ópticas avançadas que 

permitam a resolução suficiente para observá-los. Tal é o caso da já citada 

microscopia NSOM47. Essa estratégia permite a visualização em escala nanoscópica 

de células intactas, com uma resolução superior aos 80 nm. Através dessa 

ferramenta tem sido proposto pelo grupo de pesquisa que a desenvolveu47 que 

existiria uma unidade elementar nanoscópica de rafts composta de colesterol, 

proteínas ancoradas a glicosilfosfatidilinositol (GPI-AP) e proteínas transmembranas, 

que existiria em repouso, sendo a base para um lipid raft funcional durante um 

evento celular. De maneira interessante, essa estratégia, apoiada em modelos 

matemáticos (simulações de Monte Carlo), tenta elucidar a dinâmica com que esses 

nanodomínios se formariam. Em consequência, a disponibilidade de ferramentas 

técnicas de imagem poderia favorecer a discussão em torno da organização espaço-

temporal dos lipid rafts. 

No entanto, mesmo dispondo de estratégias dessa natureza, apoiados em 

modelos matemáticos, existem outras questões associadas à dinâmica da 

organização dos lipid rafts. No caso particular da célula beta, modelo secretório 

utilizado neste trabalho, é possível que os grânulos que compõem a primeira fase de 

secreção já se encontrem pré-organizados na membrana plasmática em plataformas 
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do tipo lipid rafts. Todavia, para a manutenção da secreção, isto é, a segunda fase, 

seria necessária a organização de novos lipid rafts com os elementos da maquinaria 

de secreção (tSNAREs, Cav1.2, Cav1, etc). Quais os sinais que levariam à 

organização de novas plataformas ricas em colesterol são desconhecidos. No 

entanto, deve existir um mecanismo de conversa entre o tecido alvo (a célula beta 

nesse caso) e o sinal que ativará esse tecido para que organize funcionalmente a 

sua membrana em microdomínios, melhor dito, nanodomínios, ricos em colesterol. 

 Para exemplificar melhor a hipótese anterior, vamos supor o caso de uma 

célula que possui receptores para um hormônio qualquer. Se o receptor dessa célula 

estiver organizado em lipid rafts, isolado ou associado a co-receptores ou outras 

proteínas, este precisa se organizar nestas plataformas funcionais antes do 

hormônio chegar para poder se ligar a este. Para tanto existem duas possibilidades: 

ou o receptor se encontra organizado em lipid rafts todo o tempo ou existe um 

padrão oscilatório de organização e desorganização de lipid rafts dentro de uma 

faixa de tempo. A primeira possibilidade apresenta diversas dificuldades, dentre elas 

estruturais de membrana, custo energético (manutenção da maquinaria de síntese 

de colesterol para garantir a concentração desse na membrana plasmática tempo 

todo), entre outras. No entanto, a segunda possibilidade parece ser mais plausível 

pelos motivos seguintes. Se pensarmos que existe um padrão oscilatório na célula, 

através do qual se determina a formação e desorganização de lipid rafts com o 

receptor em questão, a coordenação deste padrão oscilatório com a frequência com 

que o hormônio é secretado garantiria a organização dos rafts no tempo apropriado 

para acontecer a ligação entre o receptor e o hormônio. Entender os mecanismos 

por trás desse possível fenômeno poderia responder muitos dos questionamentos 

existentes sobre a dinâmica dos lipid rafts, contribuindo com o melhor entendimento 

sobre a organização temporal que determine funções da membrana plasmática. 

 

5.2.2.2 A randomização de membrana leva à alteração funcional de elementos 
chaves do processo de secreção: função do canal para cálcio 

  

Um caso particular de alteração funcional associada à randomização de 

membrana constitui a atividade do canal para cálcio. Os dados apresentados nesta 

tese apontam que o aumento da fluidez de membrana é decorrente da diminuição do 

conteúdo de colesterol, o que explicaria uma perda da localização específica do 
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canal Cav1.2 em lipid rafts. Os dados funcionais de eletrofisiologia apontariam que, 

após 24 h com SIM, haja uma diminuição das correntes de cálcio. Se tal efeito é 

independente da inibição direta da SIM sobre o canal, discutido previamente na 

literatura58, então poderia ser dependente da organização do canal em plataformas 

funcionais de membrana como os rafts. Essa hipótese é reforçada por um trabalho 

na literatura feito com canal para cálcio Cav1.2. Nesse trabalho é proposto que a 

perda da associação entre o canal e proteínas residentes de lipid rafts traria consigo 

o afastamento do canal de subunidades regulatórias, como o sensor para cálcio, 

afetando a atividade do canal e inibindo a secreção de insulina estimulada por 

glicose e hormônios como GLP-172. Portanto, é possível pensar que o desarranjo de 

lipids rafts consequente da diminuição do colesterol celular e de membrana não 

somente afetaria a simples localização da maquinaria secretória num mesmo espaço 

físico e funcional como os microdomínios de membrana, mas também afetaria a 

interação de subunidades de uma mesma proteína, afetando a sua atividade. 

 

5.2.3 A recuperação do colesterol celular restabelece a capacidade de secreção de 
insulina 

  

Como tem sido amplamente discutido, o colesterol per se, como molécula, 

executa um papel estrutural fundamental nas membranas biológicas, controlando 

diversos fenômenos, como a secreção de hormônios. Apesar de que as evidências 

aqui apresentadas são consistentes desde um ponto de vista estrutural (visto 

através de EPR e fracionamento de membranas) como fundamento do efeito 

funcional que a diminuição do conteúdo de colesterol gerou na célula beta 

(diminuição da GSIS, diminuição de eventos de fusão de grânulo e de correntes para 

cálcio), foi necessária mais uma estratégia para confirmar tal efeito: recuperação 

funcional através da reincorporação de colesterol. 

Tal como sinaliza a Figura 12, a recuperação do colesterol celular que 

diminuiu como consequência do tratamento com ZGA trouxe uma recuperação, 

embora parcial, da GSIS. Esse dado merece uma análise mais rigorosa. Ao observar 

os dados aqui apresentados e da literatura45, 46, é evidente que as células beta 

possuem uma quantidade de colesterol que contribui positivamente para a GSIS. Em 

modelos celulares em que a célula beta acumula colesterol, a retirada deste permite 
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a recuperação de função; a reincorporação de colesterol após a redução deste pelo 

uso de SIM também recupera a função secretória. 

Intuitivamente, um pensamento cartesiano leva a deduzir que a contribuição 

do colesterol na GSIS, em termos estruturais de membrana, se reduz a uma questão 

estequiométrica. No entanto, ao olhar detidamente a Figura 12B, mesmo a GSIS 

não sendo de uma magnitude normalmente esperada (como a observada em 

resultados anteriores neste trabalho), o fato de ter sido observada uma recuperação 

parcial da GSIS após a incorporação de colesterol nas células tratadas com ZGA por 

24 h propõe que a recuperação do colesterol, em termos de concentração, seria só 

uma parte da resolução do problema da recuperação funcional da secreção 

estimulada pela glicose. Neste sentido, provavelmente 4h de tratamento com 

colesterol foi tempo suficiente como para restabelecer o estoque celular e de 

membrana de colesterol. No entanto, é possível que não tenha sido tempo suficiente 

para que este se faça parte da totalidade dos elementos estruturais que o requerem 

para a organização funcional da membrana. Em outras palavras, se pudéssemos 

cunhar um novo conceito, é provável que as proteínas que requerem lipid rafts para 

sua organização estrutural e funcional tenham alguma propriedade “raftofílica”, isto 

é, possuam afinidade pelos microdomínios de membrana ricos em colesterol. Nesse 

sentido, é possível que, para que tal interação aconteça, se requeira um tempo 

superior ao tempo necessário para a simples incorporação do colesterol nas células. 

Dessa maneira, se pudéssemos aplicar esse conceito para o resultado obtido, 

é provável que 4 h de tratamento de incorporação de colesterol não tenha sido 

suficiente para que todas as proteínas que requerem se associar a lipid rafts o 

tenham conseguido. Consequentemente, a membrana recupera parcialmente a sua 

organização estrutural, do qual decorreria uma recuperação parcial da sua função, 

neste caso, secretória. 

Um resultado apresentado na literatura e discutido com anterioridade neste 

trabalho poderia reafirmar essa hipótese. Vickman et al44 observaram que os 

eventos de capacitância induzidos por trens de despolarização diminuem ao retirar 

colesterol celular pela estratégia do uso de MβCD, demonstrando uma diminuição 

nos eventos de fusão de grânulos à membrana. De maneira interessante, no mesmo 

experimento, quando foi reincorporado o colesterol observou-se uma recuperação 

da capacitância. Todavia, tal recuperação foi, embora estatisticamente significativa, 

parcial, isto é, não recuperou os eventos de fusão de grânulo à membrana ao 
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mesmo nível que o observado no controle. Portanto, é provável que exista uma 

organização de estruturas do tipo “pré-lipid rafts” nas quais haveria proteínas 

inseridas e que seriam a estrutura base para a formação de um lipid raft após 

estímulo; requerer-se-ia um tempo determinado para a organização de suficientes 

dessas unidades “pré-lipid rafts” para que posteriormente, após estímulo, constituam 

as plataformas funcionais que garantam, neste caso, uma secreção apropriada. 

Se essa hipótese for correta, constituiria uma interessante aproximação 

teórica que explicaria o porquê a reconstituição do colesterol, embora recupere a 

GSIS, ainda não seja suficiente para recuperar integralmente a capacidade 

secretória. Mais experimentos de fracionamento de membrana e EPR seriam 

necessários, após a administração de colesterol, para avaliar se as características 

físicas da membrana são efetivamente recuperadas ao reincorporar colesterol. 

 

5.3 O tratamento crônico com sinvastatina em modelo in vivo gera efeitos 
diversos 

  

Com os resultados anteriormente expostos, a primeira impressão que se teria 

das estatinas seria de um possível efeito diabetogênico. Por conta disso, vários 

estudos e revisões na literatura têm proposto um possível papel das estatinas como 

promotoras dessa condição, seja por efeitos diretos na célula beta ou nos tecidos 

periféricos, através de novos efeitos pleiotrópicos ainda desconhecidos75, 76. 

Nesse sentido, o intuito original de tratar ratos com estatinas era observar 

possíveis mudanças na capacidade secretória das suas ilhotas. No entanto, dois 

efeitos, opostos, foram achados após os tratamentos utilizados. 

Se considerarmos que o organismo tem uma alta capacidade de síntese e 

reaproveitamento do colesterol, seja através da própria via de biossíntese de 

colesterol, via entero-hepática, absorção da dieta, etc, pensar na possibilidade de 

que o tratamento com estatinas possa chegar a reduzir o conteúdo de colesterol de 

membranas de maneira importante como a observada in vitro neste estudo, parece 

ser pouco provável. Cabe ressalvar que esses resultados requerem estudos 

mecanísticos mais profundos, todavia são inseridos no presente trabalho pela 

relevância do achado no contexto dos efeitos das estatinas sobre a síntese de 

colesterol e de seus intermediários de biossíntese. 
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Nesse sentido, o tratamento de 7 dias com SIM aparece como um resultado 

pardoxal à luz dos efeitos mostrados nos tratamentos in vitro neste e em outros 

estudos. Mesmo sem ter resultados mais apurados que possam explicar o 

fenômeno, e considerando a variedade de efeitos pleiotrópicos das estatinas, o 

aumento da secreção de insulina nas ilhotas pancreáticas possivelmente se deva a 

uma resposta compensatória. O receptor de insulina localizar-se-ia em 

microdomínios de membrana ricos em colesterol77. Consequentemente, possíveis 

variações no conteúdo de colesterol desses domínios em tecidos periféricos poderia 

ter afetado, negativamente, a sinalização do hormônio, induzindo um evento de 

resistência periférica à insulina. Em resposta a esse evento, as células beta dos 

animais tratados durante 7 dias com SIM podem, possivelmente, ter gerado uma 

resposta compensatória à resistência periférica, aumentando a sua secreção, 

ficando esta evidente nos ensaios de secreção estática em resposta à glicose 

(Figura 15A). 

Por sua vez, o tratamento de 15 dias com SIM gerou um efeito diferente. 

Como foi estabelecido anteriormente, embora o resultado não seja significativo, 

apresenta uma tendência à diminuição da secreção de insulina que as ilhotas têm 

em resposta a glicose (Figura 15B). Novamente, ao não possuirmos resultados 

experimentais como os desenvolvidos in vitro que permitam caracterizar se a 

diminuição da GSIS é consequência da redução do conteúdo celular de colesterol, 

não é possível propor uma resposta concreta. No entanto, de acordo com os dados 

apresentados anteriormente neste trabalho e com evidências da literatura que 

proporiam os efeitos diabetogênicos das estatinas75, 76, 78, é possível estabelecer, a 

priori, algumas hipóteses ao respeito. Se pudéssemos tratar o efeito observado após 

o tratamento de 15 dias com SIM à luz dos resultados obtidos no tratamento crônico 

com SIM no modelo in vitro, podemos estabelecer que, cronicamente, a SIM poderia 

ter tido algum efeito na função da célula beta. No entanto, a diminuição aparente da 

GSIS nas ilhotas pode ter sido consequência tanto do efeito da diminuição da 

isoprenilação de proteínas, quanto da diminuição do conteúdo de colesterol de 

membrana. 

Se formos críticos e mantivéssemos a afirmação de que por conta dos 

mecanismos endógenos a possibilidade de uma diminuição de colesterol no nível 

das membranas (seja plasmática quanto de organelas chave como a rede trans-

Golgi) não seria totalmente possível, caberia sinalizar que a aparente diminuição da 
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GSIS seria consequência da isoprenilação de proteínas. Pensar dessa maneira não 

seria totalmente errado, mais ainda considerando que o alvo das discussões em 

torno do papel diabetogênico das estatinas se focam mais no papel da isoprenilação 

de proteínas e no controle da GSIS do que nos aspectos estruturais e funcionais de 

membrana discutidos nesta tese. 

Apesar das evidências apresentadas nesse trabalho junto com as propostas 

na literatura, cabe ressalvar que as estatinas, apesar dos seus numerosos efeitos 

pleiotrópicos, tem tido um papel fundamental na clínica. Dita importância se sustenta 

em numerosas evidências que estabelecem que efetivamente as estatinas induzem 

efeitos benéficos em diversos tecidos, particularmente permitindo cardioproteção79, 

aumento do NO endotelial, regulando contratilidade vascular80, entre outros 

numerosos estudos disponíveis na literatura.  

 Finalmente, os resultados expostos no presente trabalho, junto com 

evidências propostas na literatura, permitem estabelecer que a dependência que o 

fenômeno de secreção de insulina tem em relação à rota de biossíntese de 

colesterol é muito mais complexa do que uma dupla dependência (isoprenilação de 

proteínas e organização estrutural de membrana). Os diversos aspectos da fisiologia 

da célula beta envolvidos nessa dependência (Figura 16) abrem diversas 

perspectivas de estudo e novas perguntas a serem abordadas. 
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Figura 16 – Participação do colesterol e de intermediários de sua biossíntese na 

secreção de insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em círculos de linha pontilhada se mostram os diversos eventos em que o colesterol e seus 
intermediários se encontram envolvidos com a secreção de insulina. 
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6 CONCLUSÕES 

 As evidências obtidas no presente trabalho permitem estabelecer que a 

secreção de insulina estimulada pela glicose possui uma dependência em relação à 

rota de biossíntese de colesterol, a qual seria, aparentemente, bivalente: dependeria 

tanto da isoprenilação de proteínas quanto do conteúdo celular de colesterol. 

Consequentemente, é possível afirmar que a rota de biossíntese de colesterol 

contribui positivamente com a secreção de insulina, modulando-a através dos 

grupos isoprenila e facilitando, através do colesterol, a organização estrutural e 

funcional da membrana. 
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