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RESUMO 

 

VALLE, M. M. R. Alterações na homeostase redox das células beta pancreáticas em 

resposta à glicose. 2014. 97 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O oxigênio é bem conhecido como o aceptor final da cadeia transportadora de elétrons, 

processo que gera energia através da fosforilação oxidativa. Porém, o oxigênio também está 

presente em um conjunto de compostos químicos que coletivamente são chamados de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), que podem ser altamente reativas e por isso podem causar danos 

tissulares, modificando moléculas e gerando perda de função das mesmas. Assim, as células 

ubiquamente expressam componentes antioxidantes que protegem o organismo contra os efeitos 

deletérios das EROs. Quando a defesa antioxidante falha em eliminar as EROs excedentes, ocorre 

então o chamado  estresse oxidativo, que se relaciona a inúmeras doenças como a aterosclerose e o 

diabetes. Entretanto, nos últimos anos tem ficado cada vez mais claro que os sistemas biológicos 

produzem EROs,  através do complexo NADPH oxidase e da cadeia mitocondrial de transporte de 

elétrons, e que estas não são apenas nocivas, pois têm papeis fisiológicos, destacando dentre eles o 

da sinalização celular. As células beta pancreáticas, produtoras de insulina, são conhecidas por 

apresentarem uma defesa antioxidante menor quando comparada a outros tecidos, como o 

hepático.  Apesar disso, expressam a NADPH oxidase e a produção de EROs já foi associada à 

secreção de insulina. No entanto, ainda não há clareza como a glicose (principal secretagogo da 

insulina) afeta o microambiente redox neste tecido endócrino. Sendo assim, decidimos avaliar o 

efeito da incubação por 1 ou 48 horas em diferentes concentrações de glicose (2,8; 5,6; 8,3; 11,1; 

16,7 e 20 mM) nestas células. Através destes experimentos observamos que o conteúdo de 

superóxido é maior quanto menor a concentração de glicose, especialmente após 48 horas de 

incubação. O uso do inibidor de Rac1, NSC23766, diminuiu em 40% o conteúdo tanto para alta 

quanto para baixa glicose, mas não na ausência desta. Já o conteúdo de superóxido mitocondrial 

apresentou aumento em baixa glicose apenas com o estímulo agudo de 1 hora.  A glicose também foi 

capaz de alterar o conteúdo celular de uma das principais moléculas antioxidantes, a glutationa 

reduzida, que aumenta com o aumento de glicose. O açúcar também foi capaz de modular a 

expressão de outras enzimas antioxidantes. A incubação in vitro em baixa glicose foi mais deletéria 

do que a alta glicose, levando ao aumento de apoptose nas ilhotas. A inibição de Sod1 inibiu a 

secreção de insulina, demonstrando que as alterações redox são capazes de afetar o processo 

secretório. As células beta pancreáticas apresentam a interação física entre as proteínas Rac1/Sod1, 

processo que colabora para a atividade da NADPH oxidase, sendo a associação maior em alta glicose, 

quando provavelmente o meio está reduzido, já que a interação só ocorre nesta condição. Por fim, 

estas células não apresentam endossomas redox, os redoxossomas, em resposta à glicose. Em 

conclusão, observamos que a glicose é capaz de alterar a homeostase redox das células beta 

pancreáticas, não só alterando a produção de EROs via NADPH oxidase e mitocôndria, mas também 

modulando o sistema antioxidante. Estas alterações podem afetar eventos chave para este tecido 

endócrino, como a secreção de insulina e a morte celular.  

Palavras-chave: Ilhotas pancreáticas. Superóxido. Glicose. Espécies Reativas de Oxigênio. Nox2. Rac1. 

Sod1.    



 
 
 

ABSTRACT 

 

VALLE, M.M.R. Modulation of the redox state by glucose in pancreatic beta cells. 

2014. 97 p. Ph.D. Thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

Oxygen is well known as the final acceptor of electrons in the mitochondrial electron 

transport chain that generates ATP through oxidative phosphorylation. Oxygen also leads to 

production of reactive oxygen species (ROS), which are very reactive and cause damage to tissues 

and cell dysfunction. Cells ubiquitously express antioxidant enzymes and produce antioxidant 

compounds that scavenge ROS and protect the cells against their deleterious actions.  When the 

antioxidant defense capacity is not able to eliminate the exceeding ROS produced, oxidative stress 

occurs. This latter condition has been associated to the development of several diseases such as 

atherosclerosis and diabetes. Recent evidence indicates that ROS produced through either NADPH 

oxidase complex or mitochondrial electron transport chain also play an important physiological role 

as signaling molecules. Pancreatic beta cells present low antioxidant defense capacity when 

compared with other tissues, e.g. the liver, but also express NADPH oxidase complex. ROS production 

in these cells has been associated with the insulin secretion process induced by glucose. However, 

the mechanism by which glucose affects the redox microenvironment in these cells remains 

unknown. In order to address this issue, we evaluated the effect of 1 or 48 hours incubation of 

pancreatic beta cells with various glucose concentrations (2.8, 5.6, 8.3, 11.1, 16.7 and 20 mM).  We 

found a linear decrease in superoxide production, especially after 48 hours by the increase in glucose 

concentrations. Pharmacological inhibition of Rac1 (using NSC23766) decreased by 30% superoxide 

production in high and low glucose concentrations but had no effect in its absence. The 

mitochondrial superoxide production by pancreatic islets was raised only in low glucose 

concentration (2.8 mM) after 1 hour. High glucose concentration (20mM) led to an increase of the 

content of reduced glutathione, one of the main antioxidant compounds of the cells. Glucose also 

modulates the expression of antioxidant enzymes (Sod1, Sod2, catalase, glutathione peroxidase and 

thioredoxin).  The in vitro incubation of pancreatic islets under low glucose (2.8 mM) was more 

deleterious to cells as indicated by apoptosis than under high glucose. Pharmacological inhibition of 

Sod1 decreased glucose stimulated insulin secretion, showing that redox modifications do affect the 

secretory process of this hormone. The occurrence of the physical interaction between Rac1 and 

Sod1 was confirmed in pancreatic beta cells through immuhistochemistry. This association plays a 

key role to maintain the NADPH oxidase complex activated. The interaction between these two 

signaling molecules in insulin producing cells is stronger under high glucose concentration. In fact, 

the binding between the two proteins is redox sensitive and occurs in reduced surroundings only as 

observed in high glucose. Finally, these cells do not present redox endosomes, the redoxosomes, in 

response to glucose loading. In conclusion, glucose controls the redox state of pancreatic beta cells 

by changing ROS production via NADPH oxidase and mitochondria and through modulation of the 

antioxidant defense capacity. These effects induced by glucose loading might be associated with the 

process of insulin secretion and pancreatic beta cell death.  

Keywords: Pancreatic Islets. Superoxide. Glucose. Reactive Oxygen Species. Nox2. Rac1. Sod1.   

 



 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O mundo já foi muito diferente do que é atualmente. Não somente existiram 

inúmeros animais e plantas que foram extintos ao longo dos milhares de anos da evolução, 

mas também o cenário da vida já foi bem diverso. Uma das mudanças principais se deu bem 

antes de existirem organismos multicelulares complexos, tal como conhecemos hoje. O que 

mudou, apesar de extremamente importante, muitas vezes passa despercebido: o ar 

atmosférico. Hoje sua constituição é de 78% v/v de nitrogênio (N2), 21% de oxigênio (O2) e 

apenas 0,04% de dióxido de carbono (CO2), mas há um bilhão de anos atrás praticamente 

não havia oxigênio na atmosfera, que provavelmente se tratava de um ambiente redutor 

(KUTSCHERA; NIKLAS, 2013).  

A vida surge então a partir de organismos unicelulares e durante um longo período 

só existiam pequenos organismos procariontes anaeróbios. Mais alguns milhares de anos e 

surgiram microrganismos semelhantes às cianobactérias, que liberavam oxigênio como 

produto da fotossíntese. As amostras de rochas deste período contendo óxido de ferro são 

evidências de que lentamente o ambiente redutor da atmosfera foi se tornando oxidante. 

Essa mudança ocorreu há cerca de 1,8 bilhões de anos atrás com o surgimento das algas 

eucarióticas que povoaram e oxigenaram os mares e, subsequentemente, a atmosfera 

(Figura 1). Com esta mudança ambiental houve uma enorme extinção dos organismos 

procariontes anaeróbios obrigatórios e uma expansão abrupta dos eucariontes aeróbios 

(KUTSCHERA; NIKLAS, 2013).  

O aparecimento de praticamente todos os filos de animais, há cerca de 500 milhões 

de anos, é um enigma que claramente está ligado à oxigenação dos oceanos. Uma teoria 

recente aponta que durante a chamada “explosão do cambriano”, período de menos de 30 

milhões de anos em que ocorreu o aparecimento de praticamente todos os tipos de planos 

corporais, a alta oxigenação deu suporte a cadeias alimentares mais complexas. A falta de 

oxigênio é ligada à baixa proporção de poliquetas carnívoros em sedimentos profundos 

marinhos, o que é revertido com o aumento do mesmo. Acredita-se então que o oxigênio foi 

o componente ambiental disparador e a maior variedade de carnívoros foi o componente 

ecológico direcionador, que atuando juntos permitiram a radiação de organismos do 

Cambriano (SPERLING et al., 2013).  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   
FIGURA 1 – Mudanças na concentração de oxigênio atmosférico nos últimos 3,5 

milhões de anos. Ordem de aparecimento dos eventos chave na história da 
vida: Primeiros procariotos, início da síntese de O2, simbiogênese dos 
eucariotos, aparecimento dos metazoários, camada de ozônio, plantas 
terrestres, animais terrestres e angiospermas.  Oxigênio atmosférico 
fornecido em % em relação aos dias atuais. Fonte: Kutschera e Niklas, 2013. 

 

Outro ponto interessante sobre a dependência biológica do oxigênio é que sem ele 

provavelmente a vida não teria abandonado o meio aquático e claro, não ocorreriam todas 

as consequências evolutivas deste evento tão relevante na história natural. Foi o excesso de 

O2 que gerou a camada de ozônio (O3), que protege a atmosfera contra a radiação 

ultravioleta mutagênica, e assim possibilitou a colonização do ambiente terrestre pelas 

primeiras plantas há cerca de 430 milhões de anos atrás. A evolução dos organismos 

multicelulares eucarióticos aquáticos continuou com a crescente quantidade de oxigênio na 

atmosfera e cinquenta milhões de anos depois apareceram os primeiros animais terrestres. 

Assim, o surgimento da fotossíntese oxigênica mudou drasticamente o ecossistema terrestre 

e permitiu o desenvolvimento de organismos multicelulares complexos (KUTSCHERA; 

NIKLAS, 2013).  

Mas, afinal, qual foi a grande vantagem evolutiva conferida pelo oxigênio? Esta 

resposta está diretamente ligada ao surgimento de um processo bioquímico de obtenção de 

energia mais eficiente, que é dependente de oxigênio. Ainda no ambiente aquático e 

anaeróbio toda fonte de energia era derivada da glicólise, processo que gera pouca energia e 

é independente de oxigênio. O desenvolvimento da fosforilação oxidativa, que produz muito 

mais moléculas de adenosina trifosfato (ATP) a partir dos nutrientes ingeridos (açúcares, 

lipídios e aminoácidos), permitiu o surgimento de organismos multicelulares cada vez 



 
 
 

maiores, mais complexos e diferentes. Por isso esse processo ainda é altamente conservado 

entre os diversos tipos de seres vivos (ALBERTS et al., 2002).  

O ATP é a “moeda” de energia dos organismos vivos, a molécula que armazena a 

energia dos nutrientes ingeridos ou da luz, no caso dos fotossintetizantes. Ela é usada numa 

miríade de reações das diversas funções biológicas e, portanto, para a manutenção da vida. 

E já que esta depende de organização, o que requer energia, ela é retirada do ambiente 

externo seja de fótons ou de compostos orgânicos. Comparando com a glicólise sozinha, que 

através da fosforilação pelo substrato produz quatro moléculas de ATP a partir de uma 

molécula de glicose, a glicólise seguida da fosforilação oxidativa é muito mais eficiente, pois 

juntas geram cerca de trinta e oito moléculas de ATP (MARZZOCO; TORRES, 1999).  

Seguindo esta linha de raciocínio eis que surge uma nova pergunta: qual a participação 

do oxigênio no processo celular de obtenção de energia? O que ocorre de fato é uma 

oxidação dos combustíveis metabólicos para obtenção de energia. A oxidação, na realidade, 

resulta na liberação de energia livre em que parte é estocada na forma de ligações 

fosfoanidras de alta energia na molécula de ATP.  Carboidratos, proteínas ou lipídios são 

substâncias orgânicas oxidáveis que ao perderem prótons e elétrons, liberam energia e no 

fim tem seus átomos de carbono reduzidos a dióxido de carbono (BONORA et al., 2012).  

Para exemplificar esse longo processo bioquímico, vamos resumir os passos que levam a 

glicose a produzir ATP, já que ela é o nutriente mais comum a fornecer energia, apesar de 

outros também realizarem o mesmo papel, como explicado anteriormente.  

No citoplasma, a molécula de glicose é alterada em várias reações enzimáticas em 

cadeia que no fim geram duas moléculas de ATP (fosforilação pelo substrato) e duas de 

NADH, um agente redutor, que posteriormente poderá ser convertido também em ATP. A 

sequência dessas reações é chamada de glicólise. No fim da glicólise a molécula de glicose se 

transformou em duas moléculas de piruvato (BONORA et al., 2012). Na ausência de oxigênio, 

a obtenção de energia para por aqui, já que o processo subsequente necessita do mesmo. 

Porém, na presença de oxigênio mais reações se seguem e a molécula de glicose pode ser 

completamente oxidada a duas moléculas de CO2, produto de nossa respiração. O ciclo de 

reações enzimáticas  que se seguem é conhecido por ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido 

cítrico. O piruvato proveniente da metabolização da glicose adentra a mitocôndria e sua 

oxidação gera mais agentes redutores, NADH e FADH. Essa ainda é só uma preparação para a 

fosforilação oxidativa propriamente dita (MARZZOCO; TORRES, 1999).  



 
 
 

Os agentes redutores são os doadores dos elétrons que serão transferidos para a 

cadeia respiratória. Esta se constitui por uma sequência de quatro complexos, que se 

encontram na membrana interna mitocondrial, e são fundamentalmente constituídos por 

proteínas capazes de transportar elétrons. A cadeia é organizada pelo potencial crescente de 

óxido-redução de seus membros (DIKALOV, 2011).  O primeiro componente é o que tem o 

menor potencial óxido-redutor e o último, que é o oxigênio, o maior. Assim, à medida que os 

elétrons são transportados pelas proteínas transportadoras, eles vão sendo “roubados” pelo 

próximo componente da cadeia.  Cada transferência acarreta perda de energia livre, que no 

caso dos complexos culmina com o transporte de H+ para o espaço intermembranas, o que 

gera um gradiente eletroquímico entre o lúmen mitocondrial e o espaço intermembranas. 

Este gradiente é a força motriz para a síntese de ATP catalisado pela ATP sintase.  O aceptor 

final dos elétrons na cadeia é o oxigênio, que é reduzido à H2O como produto final (DIKALOV, 

2011; BONORA et al., 2012).  

Na verdade, sem oxigênio os agentes redutores não podem ser reoxidados. A função 

do ciclo de Krebs é basicamente de reciclar o NAD e FAD que doaram seus elétrons à cadeia 

transportadora, reduzindo-os com elétrons provenientes da molécula de glicose 

metabolizada. Deste modo, o sistema de obtenção de energia tem uma necessidade 

ininterrupta por O2, o que torna os mamíferos e a maioria dos seres vivos de grande porte 

aeróbios estritos.  Alguns dos venenos letais mais conhecidos, como o cianeto de potássio ou 

de sódio, têm sua ação através do bloqueio da cadeia transportadora de elétrons 

(MARZZOCO; TORRES, 1999). 

Após tantos milhares de anos, com o desenvolvimento dos diferentes ramos 

filogenéticos, houve modificações bioquímicas e estruturais entre as diferentes espécies de 

organismos multicelulares complexos. Diversas espécies ocuparam os nichos ecológicos 

disponíveis, inclusive retornando à água. O ancestral dos mamíferos marinhos, como a 

baleia, era terrestre. Uma foca da Groelândia, por exemplo, é capaz de permanecer duas 

horas submersa no mar sem respirar. Um ser humano não é capaz de sobreviver alguns 

minutos sem oxigênio. A diferença reside especialmente no tipo de mioglobina que estes 

animais possuem. A mioglobina é a proteína responsável pelo transporte e armazenamento 

de oxigênio para os músculos, que no caso dos mamíferos aquáticos possui muito mais 

afinidade pelo oxigênio, é muito mais estável e é capaz de armazenar maior quantidade 

desta espécie química do que a proteína dos mamíferos terrestres (MIRCETA et al., 2013). 



 
 
 

 Entretanto, mesmo com diferenças, todos os organismos complexos ainda são 

dependentes de oxigênio e o processo de obtenção de energia ainda é fundamentado nas 

mesmas reações bioquímicas básicas já descritas anteriormente, que ocorrem ubiquamente 

para obtenção de energia. Por mais que a dependência de oxigênio seja amplamente 

conhecida atualmente pela população, foi somente no século XVII que o médico John 

Mayown, percebeu que camundongos morriam em uma gaiola de vidro, sem fluxo de ar 

(KUTSCHERA; NIKLAS, 2013). Toda a fisiologia da respiração desde o transporte de gases até 

os processos moleculares da troca de gases, e especialmente a bioquímica relacionada ao 

oxigênio e seus derivados são descobertas bastante recentes. Afinal, apenas no século XX 

que o gigante desenvolvimento científico-tecnológico se deu e o número de descobertas 

têm se acumulado desde então exponencialmente. 

Devido a nossa dependência vital do oxigênio, o ar atmosférico foi cunhado como 

“sopro da vida” ou “gás vital” pelo famoso químico francês Lavoisier, que foi um dos 

químicos que descobriu o elemento no século XVII (AUGUSTO, 2006; FRIDOVICH, 2013). 

Alfred Wallace, famoso biólogo que criou a teoria da evolução paralelamente a Darwin, 

publicou no início do século XX que o oxigênio, junto com o carbono, nitrogênio e 

hidrogênio, seriam a base da vida (KUTSCHERA; NIKLAS, 2013). Ele, de fato, estava certo. 

Estes são os átomos mais presentes em seres vivos. Entretanto, ainda há outro lado da 

história. O uso do oxigênio também tem seu preço. Na década de 1950, Gerschman e 

colaboradores descobriram um fenômeno interessante, a que eles chamaram de 

envenenamento pelo oxigênio. Plantas ou animais colocados em um ambiente com oxigênio 

puro (99%) apresentavam rapidamente dano tissular e acabavam morrendo. Mais do que 

isso, esses autores percebiam que mesmo na atmosfera comum o oxigênio pode ser 

destrutivo para as células (GERSCHMAN et al., 1954). 

Mas como explicar este paradoxo? Como um componente vital pode ser ao mesmo 

tempo letal? O oxigênio é uma espécie química com características bastante peculiares, que 

de certa forma também são responsáveis pelo seu uso no passo final da respiração celular. O 

átomo de oxigênio (O) possui oito elétrons, seis deles na camada de valência, sendo dois 

desses elétrons desemparelhados, com spins paralelos, ou seja, ocupando orbitais diferentes 

(Figura 2).  Se ocupassem o mesmo orbital estes elétrons teriam direção de spin opostas e 

assim o campo magnético criado por cada um deles se anulariam entre si. Como não é o 



 
 
 

caso, o oxigênio é uma espécie química paramagnética. Se fosse sólido, assim como o ferro, 

seria capaz de ser atraído para magnetos (FRIDOVICH, 2013).  

 

 

FIGURA 2: Representações químicas do oxigênio molecular (O2). A) 
Compartilhamento de elétrons pelos dois átomos de O; B) Representação 
do átomo de oxigênio; C) Configuração eletrônica das camadas de valência 
do O2, mostrando seus dois elétrons desemparelhados de mesmo spin. 
Fonte: Sítios na internet - http://www.reidaverdade.net/atomo-carbono-neutro-oxigenio-
imagens.html e http://quipronat.wordpress.com/2010/10/13/o2/ acessados em 
24/10/2013. 

 

Além disso, espécies químicas com elétrons desemparelhados, chamadas de radicais 

livres, podem ser muito mais reativas, pois tendem a reagir com outros elementos químicos 

para adquirir uma configuração mais estável. Mas há exceções como o oxigênio presente no 

ar atmosférico. O oxigênio que respiramos está em sua forma diatômica (O2), que não é a 

forma mais reativa deste composto. Apesar de ser um radical livre, o O2 é a forma basal, ou 

mais estável do oxigênio. Ainda assim, devido a sua alta eletronegatividade ainda pode 

captar elétrons de outras moléculas. Isto é o que ocorre quando o complexo IV da cadeia 

respiratória doa elétrons para o oxigênio, formando então H2O (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

1999).   

Porém nos organismos vivos não encontramos apenas o O2. Há inúmeros derivados do 

O2 que são coletivamente chamados de espécies reativas de oxigênio (EROs). O nome se 

relaciona à facilidade de reagir destes compostos. As EROs  tanto podem ser radicais livres 

http://www.reidaverdade.net/atomo-carbono-neutro-oxigenio-imagens.html
http://www.reidaverdade.net/atomo-carbono-neutro-oxigenio-imagens.html
http://quipronat.wordpress.com/2010/10/13/o2/


 
 
 

ou não, como é o caso do peróxido de hidrogênio (H2O2).  Porém, todos os radicais livres são 

espécies reativas (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Pra estes casos temos muitos exemplos. 

Alguns deles o radical ânion superóxido (O2
•-), oriundo da adição de um elétron ao O2, o 

óxido nítrico (NO•) e o radical hidroxil (OH•). Este último, por ser altamente oxidativo, é a 

mais danosa das EROs (BARTOSZ, 2009). A produção das EROs em sistemas biológicos 

provém de reações redox (de redução e oxidação), como as que ocorrem na cadeia de 

transporte de elétrons (AUGUSTO, 2006).  

A ação deletéria do oxigênio é oriunda das EROs. Ela se dá porque, ao reagir 

facilmente, eles podem gerar alterações químicas em componentes celulares como 

proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. Estas alterações em muitos casos levam a perda de 

função de enzimas e elementos estruturais, imprescindíveis para o bom funcionamento 

celular. Além disso, reações radicalares normalmente se dão em cadeia, pois a molécula não 

radicalar que é oxidada e perde elétrons se transforma em um radical e tende a reagir 

novamente, o que propaga o dano (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Classicamente são 

conhecidas como marcadores moleculares da ação danosa de EROs o 4-hidroxinonenal que 

indica alterações em lipídios, o 8-hidroxi-4-desoxiguanosina marcador das modificações no 

DNA e, por fim, a nitrotirosina que indica alterações neste resíduo de aminoácido das 

proteínas (KALYANARAMAN, 2013). 

Para contrapor a ação deletéria que o oxigênio e seus subprodutos podem gerar, ao 

longo da evolução foi selecionada e desenvolvida uma miríade de mecanismos antioxidantes 

nas células, que também é ubíqua tanto entre os organismos quanto a nível celular. Com 

essa função se adéquam as moléculas com função “tamponante”, como o tripeptídeo 

glutationa, e as enzimas que catalisam a conversão das EROs em compostos químicos menos 

reativos, como a catalase, peroxirredoxinas e até sensores redox que regulam a transcrição 

de conjuntos de genes antioxidantes (FRIDOVICH, 2013).  

Dentre as enzimas antioxidantes, temos uma família de proteínas responsáveis pela 

dismutação do O2
•- a H2O2. A primeira a ser descoberta, a superóxido dismutase Cobre/Zinco 

ou Sod1, é uma enzima altamente conservada, distribuída no citoplasma de todas as células 

dos organismos eucariotos. Está presente também no núcleo e no espaço intermembranas 

da mitocôndria. Além dela, também temos a manganês Sod, ou Sod2, presente na 

mitocôndria e a Sod3 ou Sod extracelular. Para ilustrar a importância dessas enzimas, a 

deleção de Sod2 é letal para os camundongos knockout (JUAREZ et al., 2008). 



 
 
 

Quando a Sod1 foi identificada a nomearam inicialmente de eritrocupreína, por ser 

conhecida como a maior proteína contendo cobre nos eritrócitos.  Acreditava-se que sua 

função era apenas de armazenamento de cobre. Sua atividade catalítica só foi descoberta 

em 1969, quando McCord e Fridovich perceberam que ela não só era capaz de catalisar a 

dismutação do radical O2
•-, como era amplamente distribuída nos tecidos de mamíferos 

(MCCORD; FRIDOVICH, 1969). A reação global envolve dois O2
•-, sendo um oxidado a 

oxigênio molecular e outro reduzido e reunido a dois átomos de hidrogênio formando H2O2. 

(Figura 3) O cobre está no centro catalítico da enzima e é responsável pela transferência dos 

elétrons, alternando entre o estado Cu+ e Cu2+ (RAKHIT; CHAKRABARTTY, 2006).  

 

FIGURA 3: Reação global da enzima Sod1. A dismutação do superóxido a peróxido 
de hidrogênio catalisada pela superóxido dismutase 1 é feita em dois passos 
e envolve a transição do cobre no centro catalítico entre os estados cúprico e 
cuproso. Fonte: Rakhit e Chakrabartty, 2006. 

 

A Sod1 de mamíferos é formada por dois dímeros, ligados por interações hidrofóbicas. 

Esta dimerização permite grande estabilidade da proteína e acredita-se que possa estar 

relacionada à função cooperativa entre as duas subunidades. Cada uma delas possui um 

átomo de cobre e outro de zinco, com funções estruturais e catalíticas. A enzima sofre ao 

menos quatro modificações pós-traducionais: inserção de zinco, inserção de cobre, 

dimerização e formação da ponte dissulfídica. Estes processos não estão totalmente 

esclarecidos, mas envolvem a provável ação de outras proteínas como chaperonas, 

metalotioneínas e a CCS, ou chaperona de cobre para Sod1 (RAKHIT; CHAKRABARTTY, 2006).  

Sem estas alterações, a Sod1 se torna inativa, pois elas são necessárias para manter 

sua estrutura e estabilidade. Mutações que afetem este processo, sejam na própria Sod1 ou 

em proteínas envolvidas, podem inativar a enzima e assim ocasionar doenças 

neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica ou ELA (RAKHIT; CHAKRABARTTY, 

2006). Mutações nas Sods, ou alterações em sua expressão e/ou atividade também estão 



 
 
 

associadas a diferentes doenças como tumores, doença cardiovascular, depressão, 

esquizofrenia, doença de Huntigton, Parkinson, Alzheimer e Síndrome de Down 

(D'ALESSANDRO; ZOLLA, 2011). 

O mais curioso é pensar que apesar do oxigênio e de suas espécies reativas 

apresentarem potenciais danos para nosso organismo e que mesmo havendo um sistema 

antioxidante protetor, eles são produzidos também através de diversas maneiras nas células. 

O O2
•- é a principal ERO produzida nos sistemas biológicos e a cadeia de transporte de 

elétrons é a principal fonte do mesmo (BARTOSZ, 2009). Essa produção classicamente foi 

considerada um erro, apenas um subproduto do metabolismo oxidativo, mas essa visão tem 

sido questionada; é bastante plausível que a produção de EROs mitocondriais tenha funções 

fisiológicas relevantes (DIKALOV, 2011).  

O oxigênio por ser uma espécie paramagnética, ou seja, possuir dois elétrons 

desemparelhados que estão em orbitais diferentes e possuem o mesmo spin, só pode 

receber um elétron por vez. Só seriam adicionados dois elétrons se outra espécie química 

fosse paramagnética e com spins paralelos e opostos aos do oxigênio. Porém, isto é muito 

raro, pois a maioria das moléculas estáveis não é paramagnética.  Isso cria a chamada 

restrição pelo spin do oxigênio e deste modo, a sua redução na cadeia de transporte 

mitocondrial é feita por uma via univalente. Isso quer dizer que até a redução ser completa 

haverá quatro adições de elétrons, um por vez, gerando assim intermediários (FRIDOVICH, 

2013). Os intermediários formados em sequencia são: O2
•-, H2O2 e OH•.  O escape de O2

•- 

pode ocorrer em vários pontos na cadeia de transporte, sendo os principais pontos os 

complexos I e II (Figura 4). O transporte reverso entre estes complexos é a maior fonte de 

EROs da mitocôndria, apesar do complexo III também poder gerar O2
•- (DIKALOV, 2011). 

A outra grande fonte de O2
•- é a NADPH oxidase, um complexo enzimático formado 

por várias proteínas. Inicialmente descrita em fagócitos, é responsável pelo burst oxidativo 

usado contra microrganismos patogênicos pelo sistema imune. Porém, hoje sabemos que a 

NADPH oxidase é ubiquamente expressa nos diferentes tecidos, ocorrendo em células de 

origem mesodermal (BABIOR, 1999). Além disso, também é amplamente distribuída nos 

diversos reinos biológicos, estando ausente em procariotos e na maioria dos eucariotos 

unicelulares, mas presentes em fungos, plantas e animais (BEDARD et al., 2007). 



 
 
 

 

 
FIGURA 4 – Representação esquemática da cadeia mitocondrial de transporte 

de elétrons. A produção de superóxido se dá principalmente nos 
Complexos I e II. Fonte: Dikalov, 2011. 

 

Este complexo enzimático é composto por várias subunidades, sendo algumas delas 

proteínas integrais de membrana e outras proteínas citoplasmáticas (Figura 5). As 

subunidades que ficam na membrana são gp91phox e p22phox, que juntas são chamadas de 

flavocitocromo b558. A abreviação gp é de glicoproteína, enquanto p vem de proteína, o 

número é referente ao peso molecular da subunidade e phox vem de phagocyte oxidase 

(NAUSEEF, 2008).  A subunidade gp91phox se colocaliza na membrana plasmática com a 

proteína transmembrânica p22phox. A associação entre elas se dá na proporção 1:1, e é 

necessária para a atividade da enzima, pois apenas a união das duas subunidades gera um 

complexo estável para a ancoragem dos outros componentes da enzima e para a produção 

de superóxido (MIYANO; SUMIMOTO, 2007). Além disso, em células mieloides, é necessária 

a coexpressão das duas subunidades para o egresso do retículo endoplasmático (RE) até a 

membrana plasmática. A expressão de apenas uma delas ocasiona o aprisionamento no RE e 

posterior degradação (DELEO et al., 2000). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

                                     BASAL                                                                ATIVA 

FIGURA 5 - Estrutura do complexo enzimático NADPH oxidase em seu estado basal e 
ativado. Está apresentada em detalhes a estrutura tridimensional proposta para 
gp91phox e p22phox, proteínas integrais de membrana. A primeira possui seis alfa-
hélices, dois grupos heme distintos (círculos fúcsia), domínios de ligação 
citoplasmáticos para o NADPH e FAD e pontos de glicosilação nos loops 
extracelulares, enquanto a segunda possui apenas dois domínios alfa-hélice trans-
membrana. Também são mostradas as subunidades citoplasmáticas p67phox, p47phox 
e p40phox, que migram para a membrana quando a enzima está ativa. Fonte: Nauseef, 

2014. 

 

 

Os componentes citoplasmáticos formam dois complexos. No estado basal as 

subunidades p67phox, p47phox e p40phox, se mantém unidas em trímeros em complexos de 

240-260 KDa. Elas possuem em sua estrutura diversos domínios para interação com outras 

proteínas e com fosfolipídios de membrana. A subunidade p47phox é chamada de 

organizadora por não possuir atividade catalítica, mas por criar condições para que a 

subunidade ativadora, p67phox, regule a redução do FAD pelo NADPH, no centro catalítico, 

gp91phox (HAN; LEE, 2000; CHENG et al., 2004).  O outro complexo citosólico é formado por 

uma pequena proteína G, um dos subtipos de Rac (Ras-related C3 botulinum toxin 

substrate), mais RhoGDI.  Esta última proteína é inibidora da dissociação de GDP da Rac, 

quando a mesma se encontra em seu estado inativo. Para células fagocíticas é a Rac2 a 

participar do complexo, enquanto nas células não-fagocíticas, a Rac1 (DORSEUIL et al., 1996) 

A síntese de superóxido só ocorre quando as subunidades citoplasmáticas se ancoram 

junto às subunidades da membrana. Inúmeros estímulos podem desencadear a produção de 



 
 
 

O2
•-. Dentre eles estão fatores metabólicos, como glicose, ácidos graxos e insulina, fatores 

inflamatórios como citocinas, fatores de crescimento e fatores ambientais como 

hipóxia/reoxigenação (KLENIEWSKA et al., 2012). Estes fatores ativam quinases específicas, 

como a PKC, a MAPK ou a PI3-K que fosforilam p47phox (PONTING, 1996).  

Ao fosforilar a subunidade organizadora, domínios de endereçamento à membrana 

são expostos, o que leva a sua migração junto com p40phox e p67phox para junto de gp91phox e 

p22phox (PONTING, 1996; YAMAMORI et al., 2000). A Rac também deve ser ativada através 

da mudança de ligação a uma molécula de GDP por uma de GTP, processo que é auxiliado 

pelas proteínas chamadas de GEF, ou GDP/GTP Exchange Factor. Essa ligação ao GTP 

promove uma mudança conformacional na estrutura da Rac que aumenta a afinidade pelas 

proteínas alvo efetoras das vias de sinalização de que ela participa (HEO; CAMPBELL, 2005). 

O centro catalítico que promove a transferência do elétron do NADPH para o O2 é a 

subunidade gp91phox (GEISZT; LETO, 2004). Esta é formada por seis regiões transmembrana 

alfa-hélice em sua parte N-terminal, enquanto sua parte C-terminal é citoplasmática e possui 

os domínios de ligação ao FAD e NADPH, essenciais para sua atividade (HORDIJK, 2006). O 

domínio de ativação de p67phox permite que o grupamento hidrido seja transferido do 

NADPH para o FAD formando NADP+ e FADH2, sem afetar a ligação do NADPH. Além disso, 

acredita-se que a Rac auxilie neste processo induzindo uma mudança conformacional na 

p67phox, permitindo que seu domínio de ativação atue em gp91phox. A Rac por si só também 

tem ação na ativação da oxidase independente da subunidade ativadora (LAMBETH et al., 

2007) 

Nas terceira e quinta hélices da proteína estão dois resíduos de histidina que são os 

prováveis ligantes de ferro dos dois grupos hemes não idênticos presentes na estrutura de 

gp91phox, sendo um externo à membrana e outro interno. Deste modo, como eles são 

perpendiculares à superfície da membrana, dois elétrons são transferidos do NADPH 

citoplasmático para o FAD e através da membrana pelos grupamentos hemes reduzindo de 

forma sequencial duas moléculas de O2, produzindo então dois radicais O2
•-, como está 

esquematizado na figura 6 (SUMIMOTO, 2008; NAUSEEF, 2014).  



 
 
 

 

 
FIGURA 6 – Geração de Espécies reativas de oxigênio pela NADPH oxidase. A 

transferência de elétrons se dá do NADPH através do grupo FAD que os 
transfere através dos grupamentos heme embebidos na membrana até o 
oxigênio molecular formando dois ânions superóxido a cada doador de 
elétrons. Fonte: Modificado de Leto et. al, 2009.  

 

Com a disponibilização do genoma humano, foi possível encontrar proteínas 

homólogas ao centro catalítico gp91phox, que compõem uma família chamada Nox com sete 

membros (Figura 7). A subunidade gp91phox foi redenominada de Nox2. As outras são Nox1, 

3, 4 e 5 e DUOX1 e 2, todas homólogas ao Nox2. A Nox1 é encontrada principalmente no 

cólon, a Nox2 em células fagocíticas do sistema imune, Nox3 no ouvido interno, Nox4 nos 

rins e células sanguíneas, Nox5 em tecidos linfoides e nos testículos e as Duox na tireoide. 

Entretanto, elas não são exclusivas desses tecidos sendo também expressas em outros locais 

(BEDARD; KRAUSE, 2007). Todas Nox produzem O2
•-, exceto a Nox4 e as Duox que se 

acredita produzirem H2O2 (NAUSEEF, 2014).  

Considerando o grande número de proteínas da família Nox e de seus componentes 

acessórios, do fato de eles serem os únicos complexos enzimáticos cuja função exclusiva é 

produção de EROs, da multiplicidade de papéis atrelados ao O2
•-, da sua existência tanto no 

reino animal quanto no vegetal (o que aponta para a sua remota ancestralidade), da 

coexpressão de proteínas homólogas num mesmo tipo celular e aparente redundância de 

função, podemos inferir a sua imensa importância na homeostase e em como ainda há um 

grande campo para pesquisa científica relacionada a estes complexos (WINGLER et al., 

2011).   



 
 
 

 

 

FIGURA 7: A família NADPH oxidase. No estado ativo os membros Nox/Duox variam 
com relação ao requerimento da associação com p22phox, da necessidade de 
co-fatores citosólicos e da regulação por cálcio via domínios EF-Hands. 
Acredita-se que Duox tenha domínio similar à peroxidase (PRX-like). Fonte: 

Nauseef, 2014. 

 

Classicamente a Nox2 tem sido citada por inúmeras fontes como participante no 

desenvolvimento e progressão de muitos processos patofisiológicos, especialmente devido à 

superprodução de EROs (WINGLER et al., 2011). Assim, contribui diretamente para o 

estresse oxidativo, reportado como presente em doenças metabólicas como o diabetes, 

doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas. O estresse oxidativo é caraterizado 

pelo excesso de EROs devido a um desbalanço entre a sua produção e a capacidade de 

eliminação (KALYANARAMAN, 2013). Entretanto, apesar do conceito ser amplamente usado, 

ele não é claramente definido em termos quantitativos. Dos inúmeros tipos de marcadores 

utilizados, como produtos de peroxidação lipídica e concentração de antioxidantes em 

fluidos biológicos, poucos apresentam correlação positiva entre si. Na realidade, é muito 

difícil que se consiga definir o estresse oxidativo em termos universais (DOTAN et al., 2004). 

A mídia explorou muito o assunto, especialmente associando os perigosos radicais 

livres ao envelhecimento. Antioxidantes como a vitamina C foram considerados a cura de 

todos os males, da gripe ao câncer (AUGUSTO, 2006). Porém, os testes farmacológicos com o 

uso de antioxidantes gerais não foram muito promissores (DICKINSON; CHANG, 2011; 

WINGLER et al., 2011). A teoria dos radicais livres responsáveis pelo processo de 

envelhecimento vem caindo por terra, pois os danos causados pelo estresse oxidativo ao 

longo da vida são só uma parte dos muitos erros acumulados pelas imperfeições dos 

sistemas biológicos (GLADYSHEV, 2014).  Artigos recentes apontam que a administração 



 
 
 

excessiva de antioxidantes podem ter efeitos mais danosos do que benéficos (DOTAN, 

LICHTENBERG, et al., 2009; DOTAN, PINCHUK, et al., 2009).  

O uso de dois dos antioxidantes mais comuns em estudos científicos, a N-acetilcisteína 

e vitamina E, estimularam o crescimento do tumor de pulmão e diminuíram a sobrevida dos 

animais (SAYIN et al., 2014). Além disso, os tumores com baixas defesas antioxidantes têm 

melhores prognósticos, assim como os fármacos que as diminuem obtém melhores 

resultados. Isso se deve à direta participação das EROs no processo de apoptose, inclusive 

sendo esta a via de ação de algumas fármacos antitumorais (WATSON, 2013).  Ou seja, a 

razão para o insucesso dos tratamentos com antioxidantes é que o lado mau dos radicais de 

oxigênio é apenas um dos lados da moeda. Se as espécies reativas são perigosas, elas 

também são naturais (AUGUSTO, 2006). 

O interesse da área biomédica pela química redox foi evidenciado após a década de 

1950 por três eventos principais: 1) a descoberta pela argentina Rebeca Gerschman de que 

as injúrias teciduais causadas pela hiperóxia provinham de radicais livres de oxigênio 

(GERSCHMAN et al., 1954); 2) a teoria do envelhecimento devido aos radicais livres 

(HARMAN, 1956); 3) e por fim a descoberta da ação enzimática de Sod1 (MCCORD; 

FRIDOVICH, 1969).  Porém, a importância definitiva das EROs na fisiologia só foi 

definitivamente cunhada na década de 1980 quando  descobriu-se que o óxido nítrico é um 

sinalizador celular, com uma produção regulada enzimaticamente (pelas NO sintases) e com 

papel imprescindível como agente relaxante do músculo liso vascular (HANCOCK, 2009).   

O entendimento mais profundo da importância desses radicais se deu recentemente 

com mais um ponto de ruptura no pensamento corrente acerca das EROs  em sistemas 

biológicos. A comunidade científica percebeu que alterações redox, oxidações promovidas 

por EROs, poderiam atuar como segundos mensageiros, ou seja,  ter uma atuação similar ao 

cálcio, por exemplo (DICKINSON; CHANG, 2011). Estas alterações podem modular a atividade 

de proteínas através de sua ativação ou inativação.  

 A espécie reativa de oxigênio mais cotada como sinalizadora é H2O2 por ser uma 

molécula pequena, amplamente produzida e bastante difusível. Além disso, possui os 

principais requisitos para ser um bom sinalizador: a) é possível regular sua concentração 

tanto pela síntese quanto pela sua destruição; b) presença de alvos específicos; c) e a 

possibilidade de reversão do efeito sinalizador (BARTOSZ, 2009). O principal alvo do peróxido 

de hidrogênio são os grupamentos tióis dos resíduos de cisteínas presentes nas proteínas. As 



 
 
 

alterações deflagradas podem ser a formação de pontes dissulfeto ou a criação de um ácido 

sulfênico, gerando mudança da conformação tridimensional e potencialmente a atividade da 

proteína (HANCOCK, 2009; DICKINSON; CHANG, 2011) 

Hoje há relatos de várias proteínas que são oxidadas pela ação do peróxido de 

hidrogênio. Dentre elas se encontram membros da via de sinalização da insulina como seu 

próprio receptor, MAPK, AKT e PTP1B (CORCORAN; COTTER, 2013). Esta ultima fosfatase é 

uma enzima crucial para a regulação da via de sinalização da insulina, já que sua ação 

desfosforila as proteínas alvo do hormônio, inativando-as. Porém, a oxidação de um resíduo 

de cisteína via H2O2 leva ao bloqueio da ação de PTP1B. Acredita-se que essa é a explicação 

para resultados que há muito mostravam uma pequena produção de H2O2 em resposta à 

insulina e de que oxidantes facilitavam ou mimetizavam sua ação (GOLDSTEIN et al., 2005). 

Outras vias já bem definidas da participação da sinalização celular é o papel do superóxido 

na fisiologia endotelial, o envolvimento no controle do ritmo circadiano, a proliferação de 

células tronco na neurogênese e na atividade do citoesqueleto durante a migração celular 

(LEE; GRIENDLING, 2008; CORCORAN; COTTER, 2013; KALYANARAMAN, 2013; DIKALOV et 

al., 2014). 

A partir daí percebe-se que a produção endógena de EROs não tem um papel apenas 

fisiopatológico, mas essencialmente fisiológico. Afinal, se existe uma família de complexos 

enzimáticos produtores de superóxido ou peróxido de hidrogênio com expressão ubíqua em 

células, organelas e organismos, como a família Nox/Duox, há de se esperar que estes 

radicais tenham funções importantes (HANCOCK, 2009). Inicialmente não se achava que as 

EROs  pudessem ser bons sinalizadores, mas os dados recentes na literatura apontam para a 

direção contrária. Além do NO, espécie que foi pioneira na descrição da sinalização redox e 

do H2O2, citado anteriormente, o HOCl (ácido hipocloroso) também pode ser uma molécula 

sinalizadora (DICKINSON; CHANG, 2011).  

É possível que futuramente se descubra que as alterações redox geradas em proteínas 

sejam tão importantes como a fosforilação/desfosforilação de enzimas nas vias de 

sinalização. Até então a fosforilação de resíduos de aminoácidos era considerado o principal 

mecanismo da homeostase celular. Agora, mecanismos análogos têm sido descobertos, 

como a S-glutationilação (adição reversível de uma glutationa a um resíduo de cisteína), e 

estes são redox-dependentes (BISWAS et al., 2006). Inclusive algumas dessas alterações são 

realizadas justamente nas fosfatases e quinases. Assim, percebemos que estes mecanismos 



 
 
 

regulatórios podem se sobrepor nas vias. Um campo crescente de estudo tem sido o 

chamado “proteoma redox” que visa avaliar as alterações causada por EROs tanto para 

avaliar as mudanças reversíveis, modificações pós-traducionais com propósito de 

sinalização, quanto aquelas irreversíveis, relacionadas à disfunção e ao estresse oxidativo 

(BUTTERFIELD; DALLE-DONNE, 2014).  

Sob esse panorama, o interesse maior atual talvez seja o da homeostase redox, pois 

não temos apenas o quadro de estresse oxidativo, mas algumas condições apresentam 

também o chamado estresse redutor. Este é caracterizado pelo excesso de produção de 

agentes redutores como GSH e NADPH, o que pode gerar modificações indesejáveis em 

proteínas (WINGLER et al., 2011). Dados também demonstram que não só a superexpressão 

de Nox4 pode gerar estresse oxidativo em miócitos cardíacos, mas em contrapartida a falta 

dela é capaz de gerar estresse redutor com piora do quadro de isquemia/reperfusão, com 

uma contraditória superprodução de EROs mitocondrial. Estes dados indicam como a 

manutenção do estado redox é um processo complexo e interligado (YU et al., 2014).  

Como as reações que envolvem radicais livres costumam ser em cadeia, o que é 

potencialmente danoso, há a necessidade de uma fina regulação de sua produção e um alto 

controle do seu alcance. Além disso, muitas delas têm baixa difusibilidade, são 

extremamente lábeis, além de terem a contrapartida do sistema antioxidante.  Deste modo, 

acredita-se que a sinalização ocorra preponderantemente em microrregiões, onde elas são 

produzidas e há a colocalização da espécie reativa em questão com o seus alvos (DICKINSON; 

CHANG, 2011). Está cada vez mais claro que as EROs são geradas próximo às membranas, 

para o meio extracelular, ou em alguns casos dentro de compartimentos como endossomas, 

núcleo ou em regiões circunscritas como lipid rafts ou  cavéolas (USHIO-FUKAI, 2009; 

NAUSEEF, 2014). Além do aumento transiente, outro aspecto da sinalização redox é o 

controle dos tampões e enzimas antioxidantes nestes ambientes, como a inativação das 

peroxirredoxinas I e II para permitir a ação de H2O2 em proteínas de membrana (WOO et al., 

2010).  



 
 
 

Além da intrincada regulação espacial da NADPH oxidase, mecanismos acessórios têm 

sido descritos, como alguns dependentes de Ca2+ e do metabolismo lipídico (BRÉCHARD et 

al., 2013). Um dos mecanismos mais elegantes de regulação da ação de Nox2 foi descrito por 

Harraz e colaboradores em 2008. Inicialmente identificado devido ao aumento de produção 

de EROs em células gliais de animais com esclerose lateral amiotrófica (ELA), este 

mecanismo ocorre a partir da interação física entre Rac1 e Sod1. A Rac1, ligada ao GTP, 

estimula a atividade de Nox2, como já dito previamente. Porém, Rac1 tem atividade GTPase 

intrínseca e rapidamente pode se inativar, hidrolisando o GTP a GDP. O que foi descoberto é 

que Sod1 ao se ligar a Rac1 faz com que essa permaneça ativa, mantendo a produção de  

O2
•-. A parte mais interessante deste mecanismo é que ele é auto regulável, apresentando 

uma alça de retroalimentação que depende do estado de oxidação do meio, que por sua vez 

depende da atividade das próprias proteínas envolvidas. Quando o meio está reduzido, a 

interação Rac1-Sod1 é propícia (Figura 8). À medida que as EROs são produzidas, por ação 

de Nox2 e também da própria Sod1, o meio se oxida e a interação se desfaz. No caso das 

Sod1 mutantes, é perdida essa auto regulação (HARRAZ et al., 2008). 

 
FIGURA 8 - Modelo de sensor redox regulador da produção de superóxido por 

Nox2 mediado por Sod1 através da sua interação física com Rac1. 
Abreviaturas: GEF - GDP/GTP exchange factors; GTP - guanosina tri-fosfato; 
Sod - superóxido dismutase; WT - wild type ou selvagem. FONTE: Harraz et al., 

2008 

 

 



 
 
 

Além das células gliais, há o relato de que em células endoteliais aórticas tanto a 

depleção da produção mitocondrial de O2
•- com o uso de antioxidantes quanto a 

superexpressão de Sod2 levaram à diminuição da atividade citosólica de Nox2. Já a inibição 

de Sod2 via RNA de interferência teve o efeito oposto, gerando aumento da produção de 

superóxido. Estes dados apontam também não só para mais vias de regulação da Nox2 

através da Superóxido dismutase, mas também pelo crosstalk entre a produção de EROs 

mitocondrial e via NADPH oxidase (DIKALOVA et al., 2010). 

O diabetes é uma doença em que não só a sua fisiopatologia, mas também as 

comorbidades relacionadas, como a retinopatia, vasculopatia, nefropatia e cardiomiopatia, 

possuem como fator deletério o estresse oxidativo, com especial destaque para a 

participação da família Nox (GORIN; BLOCK, 2013). As células beta pancreáticas, 

responsáveis pela síntese e secreção de insulina, são conhecidas por possuírem uma baixa 

defesa antioxidante quando comparada a outros tecidos (LENZEN et al., 1996; TIEDGE et al., 

1997). Tal fato, pode nos fazer supor que são mais vulneráveis à ação deletéria das EROs. 

Porém, em 2003 nosso grupo de pesquisa relatou pela primeira vez a presença da NADPH 

oxidase nestas células (OLIVEIRA et al., 2003). Assim, ainda hoje estamos tentando 

desvendar os papéis da produção de superóxido via Nox2 nessas células. O que sabemos até 

agora indica sua participação no processo de secreção da insulina, na sinalização do cálcio e 

no metabolismo (MORGAN et al., 2009; REBELATO et al., 2011). Porém, os mecanismos 

moleculares específicos ainda não estão definidos.   

O diabetes é dentre os problemas de saúde pública mundial o mais ameaçador. O 

crescimento de sua incidência, especialmente do diabetes tipo 2, tem sido muito veloz e 

apesar de atingir mais os países ocidentais, onde o quadro é pior, o aumento já está se 

expandindo para países mais pobres, inclusive no oriente. Já se fala em uma epidemia global 

(DANAEI et al., 2011). O crescimento acentuado da doença se relaciona com a mudança do 

estilo de vida da população nas últimas décadas, que passou a ser mais sedentária e 

consumir mais gordura, açúcar refinado e produtos processados e industrializados. 

Intervenções focadas nos hábitos alimentares e exercícios já diminuem bastante o impacto e 

progressão da doença (SCHELLENBERG et al., 2013). 

   Ainda assim, estamos diante de um dos maiores desafios da medicina atuais. Há uma 

corrida para se desenvolver tratamentos mais eficientes contra a disfunção das células 

produtoras de insulina.  A fisiologia do pâncreas endócrino é bastante complexa e o diabetes 



 
 
 

uma doença com origem claramente multifatorial. Atingindo hoje cerca de 347 milhões 

pessoas no mundo segundo a Organização Mundial de Saúde com previsão de se tornar a 

sétima causa de morte em 2030 (OMS, 2013).    

Partindo do pressuposto de que o estresse oxidativo tenha um papel relevante na 

disfunção da célula beta pancreática, esse seria um dos pontos de destaque para o 

desenvolvimento de fármacos para o tratamento do diabetes. Porém, ainda não sabemos 

com total clareza o papel dos EROs neste tecido endócrino. Além disso, não é claro nem o 

efeito da glicose, o principal secretagogo da insulina, sobre a homeostasia redox nestas 

células.  Por fim, como já discutido anteriormente, as terapias com antioxidantes gerais não 

são ideais, sendo provavelmente mais interessantes intervenções pontuais.  Assim, também 

é necessário explorar se há controles adicionais na produção de EROs pela NADPH oxidase e 

uma possível compartimentalização desta produção no pâncreas endócrino.  



 

 

2 CONCLUSÃO 

 

Através dos experimentos realizados observamos que, ao contrário do que se 

acreditava anteriormente, a incubação na presença de baixas concentrações de glicose 

culmina em conteúdos maiores de espécies reativas de oxigênio. Entretanto, a glicose 

modula não só a produção de superóxido via NADPH oxidase e mitocôndria, mas também o 

sistema antioxidante, com diminuição da concentração de glutationa reduzida na presença 

de baixa glicose e alteração da expressão de algumas enzimas antioxidantes. Deste modo, o 

conteúdo de superóxido é bem maior, especialmente após 48 horas de incubação em 2,8 

mM de glicose, assim como a morte celular. A baixa glicose é mais deletéria para ilhotas 

pancreáticas em cultura do que a alta glicose. Além disso, alterações como a inibição de 

Sod1 são capazes de diminuir a resposta da secreção de insulina estimulada por glicose. A 

interação entre rac1/sod1 foi demonstrada pela primeira vez nas células produtoras de 

insulina e também que esta é modificada pela glicose, pois está aumentada em 20 mM. Nos 

testes realizados não observamos a geração dos redoxossomas em resposta à glicose nestas 

células. Por fim, concluímos que a glicose é capaz de alterar o estado redox das células beta 

pancreáticas modulando a produção de espécies reativas de oxigênio, a atividade e 

conteúdo dos componentes do sistema antioxidante, o que reflete em eventos chave como 

a secreção de insulina e a morte celular, reafirmando mais uma vez como o estado redox 

participa tanto de eventos fisiológicos quanto fisiopatológicos neste tecido endócrino.  
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