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RESUMO
CAMPOREZ, J. P. G. Efeito in vitro do Deidroepiandrosterona (DHEA) sobre a via
IRS/PI3-K/Akt e Secreção de Insulina em Ilhotas Pancreáticas de Ratos. Dissertação
(Mestrado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2008.
A administração de deidroepiandrosterona (DHEA) tem resultado em redução do
acúmulo de gordura visceral e proteção contra a resistência à insulina em animais de
experimentação e no homem. O DHEA ainda apresenta outros efeitos como: 1) melhora da
secreção de insulina em ilhotas pancreáticas de camundongos db/db e ratos envelhecidos; 2)
inibição da apoptose em precursores neurais através da ativação da via da PI3-K/Akt. Tanto a
insulina quanto o IGF-1 têm efeitos na manutenção da integridade das ilhotas pancreáticas e
uma das vias intracelulares mais importantes destes dois hormônios é a PI3-K/Akt. Assim, o
objetivo do presente projeto é avaliar o efeito do DHEA in vitro (1) na expressão
protéica do receptor de insulina e receptor de IGF-1, das proteínas IRS-1, IRS-2, PI3-K,
Akt, ERK-1/2; (2) na expressão gênica dos fatores de transcrição PDX-1 e PGC-1, da
insulina, do transportador de glicose GLUT-2 e da glicocinase; e (3) avaliar a secreção
estática de insulina, frente ao estímulo de glicose, de ilhotas pancreáticas de ratos em
cultivo. A presença de 3 concentrações distintas de DHEA (100 pM, 100 nM e 100 μM) no
cultivo das ilhotas pancreáticas por 24 horas, não induziu nenhuma alteração tanto na
expressão das proteínas IR, IRS-1, IRS-2, PI3-K, Akt-1 e ERK-1/2 quanto na secreção
estática de insulina estimulada por glicose. No entanto, ocorreu aumento da fosforilação de
ERK-1/2 e na expressão gênica do PGC-1. As células RINm5F, cultivadas por 72 horas com
DHEA na concentração de 100 μM, apresentaram aumento da expressão total de IRS-1 e IRS2. Não ocorreu alteração na expressão gênica da insulina, PDX-1, PGC-1 e GLUT-2 nessas
células. Podemos concluir, com os dados obtidos, que 24 horas de cultura com ilhotas
pancreáticas não é tempo suficiente para observar alguma alteração induzida pelo DHEA, na
secreção de insulina dessas ilhotas, e na expressão das proteínas envolvidas na sinalização da
insulina e do IGF-1. No entanto, foi possível observar aumento na expressão do gene do
PGC-1 e aumento na fosforilação de ERK-1/2. Células RINm5F podem ser um modelo
alternativo para investigar os efeitos diretos do DHEA, num tempo prolongado de cultura.
Palavras-chave: deidroepiandrosterona, secreção de insulina, sinalização da insulina e ilhotas
pancreáticas.

ABSTRACT
CAMPOREZ, J. P. G. Effect in vitro of Dehydroepiandrosterone (DHEA) on IRS/PI3K/Akt pathway and Insulin Secretion on Rats Pancreatic Islets. Dissertation (Master in
Sciences) – Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2008.
The dehydroepiandrosterone (DHEA) administration has resulted in reduction of
abdominal fat and protection against insulin resistance from experimental animals and
humans. DHEA shows other effects as: 1) enhanced insulin secretion from mice and aging rat
pancreatic islets; 2) apoptosis inhibition in neural precursor through PI3-K/Akt pathway
activation. Insulin and IGF-1 have effects on maintenance of pancreatic islets integrity, and
one more important pathway of these hormones is the PI3-K/Akt. So, the purpose of this
project is measure the in vitro effects from DHEA (1) on protein expression of insulin
receptor, the proteins IRS-1, IRS-2, PI 3-K, Akt, and ERK-1/2; (2) on gene expression of
transcriptional factors PDX-1 and PGC-1, insulin, glucose transport GLUT-2 and glicocinase;
(3) to measure the static insulin secretion, front glucose stimulus, on cultured pancreatic islets
of the rat. In the presence of 3 different concentration of the DHEA (100 pM, 100 nM and 100
μM) in cultured pancreatic islet for 24 hours, did not induce nothing alteration on protein
expression of the IR, IRS-1, IRS-2, PI3-K, Akt-1 and ERK-1/2, and on static insulin secretion
induced by glucose. However, happened increase ERK-1/2 phosphorylation and PGC-1 gene
expression. The RINm5F cells, cultured by 72 hours with DHEA on 100 μM concentration,
showed increase of the IRS-1 and IRS-2 expression. Did not happened alteration on gene
expression of the insulin, PDX-1, PGC-1 and GLUT-2 in this cells. We conclude, with the
results, that 24 hours of the pancreatic islets culture are not sufficient time to look any
alteration induced by DHEA, on insulin secretion, and on protein expression involved on
insulin and IGF-1 signalization. However, was possible to look increase on PGC-1 gene
expression and ERK-1/2 phosphorylation. RINm5F cells can be an alternative model to
research the direct effects from DHEA, on prolonged time of the culture.
Key words: dehydroepiandrosterone, insulin secretion, insulin signaling and pancreatic islets.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Diabetes
As principais formas de diabetes mellitus são duas: tipo 1 e tipo 2. Diabetes tipo 1
(DM1) é causado primariamente devido à destruição auto-imune das células B das ilhotas
pancreáticas, resultando em falta de insulina, que pode ser parcial ou total. Pacientes com essa
doença necessitam de insulina exógena para prevenir a acidose decorrente da formação de
corpos cetônicos e sobreviverem. Diabetes do tipo 2 (DM2) é resultante da resistência
periférica à ação da insulina e uma deficiência em sua secreção. Indivíduos com esse tipo de
diabetes não necessitam, na maioria das vezes, de insulina exógena, sendo possível o controle
da doença com dieta e exercício físico. Esse tipo de diabetes corresponde a mais de 90% de
todos os casos diagnosticados (Zimmet, Alberti, Shaw, 2001; Hamdy et al., 2003).
Diabetes mellitus é tido hoje como uma das principais ameaças à saúde humana no
século 21. Nas últimas duas décadas ocorreu um explosivo aumento no número de pessoas
diagnosticadas em todo mundo. Enormes mudanças no ambiente, comportamento e estilo de
vida dos seres humanos, que acompanham a globalização, têm resultado em obesidade e
diabetes. No ano de 2000 existiam cerca de 151 milhões de pessoas diagnosticadas com
diabetes em todo mundo, e a previsão é que até 2010 esse número aumente cerca de 46%
(Zimmet, Alberti, Shaw, 2001). Com base nos dados da Organização Mundial de Saúde e das
Nações Unidas, o número de pessoas com DM2 pode chegar a 366 milhões até o ano de 2030
(Wild et al., 2004). Hoje, nos países ocidentais, DM2 é a mais comum desordem endócrina,
afetando de 5% a 8% da população (Dunstan et al., 2002). No Brasil, na década de 80, a
prevalência de diabetes na população entre 30 a 69 anos de idade já alcançava 7,6% em 9
capitais do país, e em São Paulo a prevalência chegava a 9,7% (Malerbi, Franco, 1992).
Embora detalhes dos mecanismos da gênese do DM2 não sejam conhecidos, a
associação com a obesidade é alta. Assim, o mais importante fator de risco para o
desenvolvimento de DM2 é a obesidade. Dados da literatura mostram que indivíduos com
índice de massa corporal (IMC) 31 tem o risco de desenvolver DM2 aumentado em 40 vezes,
enquanto o IMC acima de 35 aumenta em 90 vezes esse risco, comparados com o IMC de 22
(Colditz et al., 1995). Além disso, a maioria dos indivíduos com DM2 possuem excesso de
peso e cerca de 50% a 80% são obesos (Boden, 1997; Leibson et al., 2001).
Entretanto, a obesidade não é a única causa de DM2. Visto que não existe definido um
fator etiológico único que cause DM2. Além da obesidade, outros fatores de risco são o
envelhecimento, etnia e histórico familiar (Colditz et al., 1995; Permutt, Wasson, Cox, 2005).
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1.2 Sinalização da Insulina
Desde a descoberta da insulina em 1921, muito esforço tem sido dedicado ao
entendimento do mecanismo molecular de ação desse hormônio. A importância do estudo da
ação da insulina é dada pela prevalência da resistência à insulina e sua associação na
patogênese de diversas doenças, incluindo obesidade, diabetes mellitus, hipertensão e da
intolerância à glicose associada a diversas enfermidades endócrinas.
O receptor de insulina (IR) é expresso na maioria dos tecidos de mamíferos, havendo
maior concentração no tecido adiposo, fígado e músculo esquelético. O IR é uma
glicoproteína heterotetramérica composto por duas subunidades α, cada uma com 135 kDa, e
duas subunidades β, cada uma com 95 kDa (Kahn, 1985). A subunidade α é totalmente
extracelular, possuindo o sítio de ligação da insulina, enquanto a subunidade β é uma proteína
transmembrana com atividade tirosina cinase (Kasuga et al., 1982). Esse receptor age como
uma enzima alostérica, em que a subunidade α inibe a atividade tirosina cinase da subunidade
β. A insulina, ao se ligar à subunidade α de seu receptor, inibe a sua ação, permitindo a
atividade da subunidade β, que possui a capacidade de se autofosforilar e fosforilar outros
substratos em resíduos de tirosina, desencadeando a ação biológica da insulina, como pode ser
observado na figura 1 (Saltiel, Kahn, 2001).
Até hoje foram descritas várias proteínas a jusante ao receptor de insulina, como os
pertencentes à família dos substratos do receptor de insulina (IRS), Gab-1, p60dok, Cbl, APS e
isoformas do Shc (Pessin, Saltiel, 2000; Saltiel, Kahn, 2001). Esses substratos são
rapidamente fosforilados em tirosina, após a ligação da insulina ao seu receptor. A
fosforilação de IRS cria sítios de reconhecimento para moléculas contendo domínios com
homologia a Src 2 (SH2), tais como a subunidade regulatória p85 da fosfatidilinositol 3cinase (PI3-K) e fosfatase fosfotirosina (SHP2) (Cheatham, Kahn, 1995; Saltiel, Kahn, 2001).
Após a ativação do receptor de insulina, também ocorre o recrutamento da proteína ligante do
receptor do fator de crescimento 2 (Grb2), levando à ativação da cinase regulada por sinais
extracelulares (ERK), via relacionada com o crescimento, diferenciação e proliferação celular
(Saltiel, Kahn, 2001; Saltiel, Pessin, 2002).
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Figura 1: As vias de sinalização da insulina. O receptor de insulina é uma tirosina cinase que se autofosforila e
catalisa a fosforilação de proteínas intracelulares como as proteínas IRS, Shc e Cbl. Após a
fosforilação essas proteínas se ligam a outras moléculas de sinalização através de seus domínios SH2,
resultando na ativação de vias de sinalização intracelular como a via da PI 3-K, a cascata da MAPK e
a ativação do TC10 via CAP/Cbl. Essas vias regulam o transporte de glicose, a síntese de glicogênio,
lipídeos e proteínas, coordenando e integrando o metabolismo intermediário. Saltiel AR, Kahn CR /
Nature. 2001;414:799-806.

Seis membros da família dos IRS foram descritos até o momento (White, 1998, Cai et
al., 2003), sendo os IRS-1 e 2 os mais extensamente estudados. Esses substratos são assim
denominados pela ordem cronológica de identificação. O IRS-1 foi clonado em 1991 (Sun et
al., 1991). O IRS-2 foi identificado e clonado em 1995 (Sun, Wang, Zhang, 1995), e apresenta
a maior homologia, tanto estrutural quanto na distribuição tecidual, ao IRS-1. O IRS-3 é o
menor constituinte da família dos IRS, com 60 kDa. Foi clonado em 1997 e está expresso
principalmente no tecido adiposo (Lavan, Lienhard, 1993; Lavan, Lane, Lienhard, 1997). O
IRS-4 foi inicialmente identificado em linhagem celular de rim embrionário (Fantin et al.,
1998). IRS-5 e IRS-6 foram identificados mais recentemente (Cai et al., 2003; Favre et al.,
2003).
O IRS-1 e IRS-2 parecem estar envolvidos principalmente no controle do
metabolismo. Suas funções fisiológicas foram estabelecidas com a produção de camundongos
sem os genes que codificam o IRS-1 e o IRS-2. Camundongos que não expressam o IRS-1
(knockout para o IRS-1) apresentaram retardo no crescimento e intolerância a glicose, mas
não apresentaram hiperglicemia (Araki et al., 1994). Os camundongos knockout para o IRS-2
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apresentaram um fenótipo diferente dos camundongos knockout para o IRS-1. Eles exibiram
deficiência na secreção de insulina, resistência ao hormônio e desenvolveram diabetes
(Withers et al., 1998). Camundongos knockout para IRS-3 não exibiram alterações no
crescimento e metabolismo da glicose (Liu et al., 1999) e camundongos knockout para o IRS4 exibiram leve redução do peso, glicemia levemente reduzida, insulina plasmática normal e
redução da fertilidade em camundongos fêmea (Fantin et al., 2000). No entanto, ainda não
está claro o papel fisiológico dos IRS-3 e IRS-4. Inicialmente foi demonstrado que os IRS-5 e
IRS-6 podem mediar diferenciação neuronal (Grimm et al., 2001), mas ainda não existem
pesquisas suficientes para determinar o papel fisiológico destas duas proteínas.
Outra proteína que pode ser ativada pela ação da insulina é a Akt, que é fosforilada em
resposta ao estímulo com esse hormônio. Isso ocorre com a fosforilação do IRS-1 e IRS-2,
ativando a PI3-K. Após ativação dessa enzima há aumento dos fosfo-fosfatidilinositois
intracelulares, ativando proteínas cinases dependentes dos fosfo-fosfatidilinositois (PDK). A
PDK ativada recruta e fosforila a Akt. Essa proteína medeia alguns efeitos biológicos da
insulina como captação de glicose, síntese de glicogênio, síntese protéica e inibição de
apoptose (Alessi, Downes, 1998; Vanhaesebroeck, Alessi, 2000; Saltiel, Kahn, 2001).
Essa via de sinalização que pode ser ativada pela insulina, IR/IRS/PI3-K/Akt, está
reduzida em modelos de resistência como o DM2 (Song et al., 1999) e o envelhecimento
(Carvalho et al. 1996).

1.3 Ilhotas Pancreáticas
O pâncreas é constituído por 3 tipos celulares principais. Os ácinos do tecido exócrino,
que produzem enzimas digestivas; as células endócrinas, que produzem hormônios
responsáveis pela homeostase dos nutrientes, como a insulina e o glucagon; e as células do
ducto pancreático (Slack, 1995). A parte endócrina do pâncreas é constituída pelas ilhotas
pancreáticas, que também são denominadas de ilhotas de Langerhans, nome do anatomista
alemão (Paul Langerhans) que descobriu essa estrutura, e nomeou-a de ilhotas devido à
aparência semelhante a ilhas (Kulkarni, 2004). Estima-se que no homem adulto há
aproximadamente 2 milhões de ilhotas, que representa cerca de 2% do peso total do pâncreas.
Em roedores, as ilhotas têm um diâmetro que varia de 40μm a 400μm, possuem uma estrutura
geralmente oval e são constituídas por 2000 a 4000 células. Esse conjunto de células é
composto por 4 tipos diferentes (A, B, D e PP). Essas células são distribuídas de maneira
similar na maioria dos mamíferos, caracterizando-se por um centro formado com a maior
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parte de células B, que é circundado pelos outros tipos de células (Kulkarni, 2000). Essas
células secretam 4 hormônios diferentes. As células A secretam glucagon, as células B
secretam insulina, as células D secretam somatostatina e as células PP secretam polipeptídeo
pancreático (Greenspan, Gardner, 2006). Setenta a oitenta por cento das células das ilhotas
são células B, 15-20% são células A ou células PP e cerca de 5% são células D. Dependendo
da localização da ilhota no pâncreas há diferença na distribuição das células A e PP. A porção
esplênica do pâncreas, cuja origem embriológica é o botão pancreático dorsal, apresenta
predomínio das células PP e corresponde às regiões do corpo e cauda no homem (Bonner–
Weir, 2000). Por outro lado, na cabeça do pâncreas, formada a partir do botão pancreático
ventral, há predomínio das células A em relação às células PP (Orci, 1985).
A diferenciação do pâncreas e da sua parte endócrina inicia-se no período
embrionário, e é um processo complexo que está sob o controle de vários fatores de
transcrição como a família dos HNFs, Ngn3, NeuroD, Pax4, Pax6, Isl-1, Nkx2.2, Nkx6.1,
Hlxb9 e PDX-1 (Pancreatic duodenal homeobox-1), como pode ser observado na Tabela 1
(Melloul, 2004; Habener, Kemp, Thomas, 2005).
Tabela 1 – Fenótipos do pâncreas endócrino de animais knockout para fatores de transcrição

Fator de Transcrição

Expressão na Ilhota
Adulta

Fenótipo em animais Knockout

HNF-1α

Todas as células

Diabetes / Disfunção renal e hepática

HNF-3β/Foxa2

Todas as células

Sem formação endodérmica do intestino

Ngn3

Apenas nos
precursores endócrinos

Ausência das células endócrinas

NeuroD

Todas as células

Redução das células endócrinas

Pax4

Apenas no pâncreas
em desenvolvimento

Ausência das células B e D

Pax6

Todas as células

Ausência das células A

Isl-1

Todas as células

Ausência das células das ilhotas

Nkx2.2

Células A, B e PP

Ausência de células insulino-positivas

Nkx6.1

Células B

Redução de células insulino-positivas

Hlxb9/Hb9

Células B

Agenesia do lobo dorsal do pâncreas

PDX-1

Células B e D

Agenesia pancreática
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O mais importante fator de transcrição relacionado com a diferenciação e função da
célula B das ilhotas pancreáticas, com implicação na etiologia e tratamento dos diabetes tipo 1
e 2 é o PDX-1. O PDX-1 foi identificado simultaneamente por diferentes laboratórios e por
esse motivo aparece na literatura com diferentes nomes, entre eles: Ipf-1 (Ohlsson, Karlsson,
Edlund, 1993), Stf (Leonard et al., 1993) e Idx-1 (Miller, McGehee, Habener, 1994). Esse
fator de transcrição é expresso nas células B e D das ilhotas pancreáticas, em células
endócrinas dispersas no duodeno e no cérebro em desenvolvimento (Karlsson et al., 1989).
Animais que não expressam o PDX-1 (knockout para o PDX-1) apresentaram agenesia
pancreática e malformações no duodeno, seguida de morte logo após o nascimento (Jonsson
et al., 1994; Offield et al., 1996). Além disso, a alteração específica do gene do PDX-1, por
técnicas de RIP-Cre em ratos adultos, induziu redução da massa das células B e o
aparecimento de diabetes mellitus (Ahlgren et al., 1998).

1.4 Secreção de Insulina e Função da Célula B
A célula B pancreática possui as funções de sintetizar, armazenar e secretar insulina de
acordo com a demanda necessária para o controle da homeostase glicêmica (Berne et al.,
2004). A função da célula B está diretamente relacionada com o seu metabolismo, já que a
secreção de insulina é estimulada por sinais intracelulares provenientes do metabolismo de
diversos nutrientes, sendo o mais importante deles a glicose (Deeney, Prentki, Corkey, 2000).
Porém, os efeitos dos nutrientes sobre as células B são diferentes, dependendo se a exposição
é aguda ou crônica. Concentração elevada de glicose e ácidos graxos livres (AGL) estimula a
secreção de insulina agudamente, enquanto a exposição crônica, como no caso de DM2, pode
levar a efeitos deletérios descritos como glicotoxidade e lipotoxidade (Gremlich et al., 1997;
Harmon et al., 1999).
A secreção de insulina pelas células B estimulada por glicose é única, pois os sinais
que estimulam sua secreção são provenientes do metabolismo intracelular da glicose, ao invés
de estímulos gerados a partir da interação hormônio-receptor (Malaisse et al., 1979;
Meglasson, Matschinsky, 1986) como é observado na maioria dos hormônios. A glicose entra
na célula B pelo transportador de glicose 2 (GLUT-2), que possui alta capacidade para o
transporte desse nutriente. Em seguida, a glicose é fosforilada pela glicocinase, a primeira
enzima da via glicolítica, que funciona como um sensor de glicose (Deeney, Prentki, Corkey,
2000). Uma característica muito importante da glicocinase é sua baixa afinidade pela glicose
(enzima com alto Km) e sua dependência sigmoidal à glicose, o que garante ótima
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responsividade em concentrações fisiológicas de glicose. A glicocinase é a enzima limitante
para o uso da glicose pelas células B (Matshinksy, 1996), governa tão eficientemente a taxa
de glicose que alterações no seu conteúdo celular tem efeito diretamente proporcional na via
glicolítica (Matshinksy, Collins, 1997). A inativação específica do gene da glicoquinase
promove diminuição da sensibilidade da célula B à glicose e desequilibra a secreção de
insulina in vivo (Efrat, Tal, Lodish, 1994; Aizawa et al., 1996).
O ATP produzido a partir do metabolismo da glicose e o conseqüente aumento na
razão ATP/ADP levam a oscilações no potencial de membrana nas células B, através do
fechamento dos canais de potássio sensíveis ao ATP. O resultado dessas oscilações no
potencial de membrana é a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem, o que leva a
aumento na concentração de cálcio citoplasmático. Esse processo estimula a exocitose dos
grânulos de insulina e sua secreção (Figura 2) (Larsson et al., 1996; Deeney, Prentki, Corkey,
2000). A mitocôndria possui papel importante nesse processo, pois 95 % do ATP produzido
na célula B é proveniente dessa organela (Erecinska et al., 1992). Assim, proteínas que
regulam o funcionamento e gênese da mitocôndria estão relacionadas à secreção de insulina.
Uma dessas proteínas pode ser a PGC-1, que foi originalmente identificado como um
coativador do receptor nuclear PPARγ (Puigserver et al.,1998). O padrão de expressão da
PGC-1 e o seu aumento pela exposição ao frio têm sugerido um papel na regulação do
metabolismo e adaptações termogênicas (Puigserver et al., 1998; Knutti, Kralli, 2001). Foi
demonstrado que o aumento da expressão da PGC-1 em mioblastos induz a biogênese
mitocondrial (Wu et al., 1999). No entanto, um aumento da PGC-1 em ilhotas pancreáticas,
induzida pelo frio, leva à redução da secreção de insulina estimulada por glicose, pois ocorre
aumento da expressão de uma proteína desacopladora mitocondrial (UCP-2), o que reduz a
produção de ATP e aumenta a produção de calor (De Souza et al., 2003).
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Figura 2: Esquema representativo de uma célula B pancreática ilustrando os mecanismos relacionados à
secreção de insulina. Interação entre vias da glicose e de sinalização da insulina/IGF-1. As setas na
cor azul indicam as vias que estão potencialmente envolvidas na sinalização da insulina/IGF-1. A
insulina pode exercer seus efeitos sobre a célula B tanto por um efeito endócrino e/ou um efeito
parácrino/autócrino mediado pela própria secreção de insulina. Kulkarni / Int J Biochem Cell Biol.
2004;36:365-371.

A célula B também possui receptores e proteínas envolvidas na via da sinalização
intracelular da insulina (Harbeck et al., 1996). O papel da insulina em regular sua própria
secreção, de forma parácrina ou autócrina, tem sido tópico de debates. Enquanto alguns
estudos mostram que a insulina exerce um feedback negativo em sua própria secreção
(Iversen, Miles, 1971; Loreti et al., 1974; Elahi et al., 1982), outros estudos falham em
suportar essa hipótese (Malaisse et al., 1967; Marincola et al., 1983; Stagner et al., 1986).
Camundongos que não expressam o IR nas células B nascem com a glicemia e a insulinemia
normais. No entanto, com cerca de 8 semanas de idade, esses camundongos apresentam
redução seletiva da secreção de insulina estimulada por glicose na 1º fase (Kulkarni et al.,
1999), o que pode ser devido a uma expressão alterada da glicocinase (Leibiger et al., 2001).
Conseqüentemente, esses camundongos desenvolvem progressiva intolerância a glicose,
apresentando redução do tamanho das ilhotas pancreáticas e da massa das células B (Kulkarni
et al., 1999), fenótipo característico de humanos com DM2 comparados com indivíduos não
diabéticos com o mesmo peso corporal (DeFronzo, Barzilai, Simonson, 1997). Das 6
proteínas que pertencem à família dos IRSs, as 4 primeiras descritas (IRS-1/2/3/4) são
expressas nas ilhotas pancreáticas (Kulkarni, 2002). Ilhotas provenientes de camundongos
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knockout para o IRS-1 apresentam redução da secreção de insulina estimulada por glicose e
arginina, além de apresentarem redução do conteúdo total de insulina (Kulkarni et al., 1999;
Kubota et al., 2000). Além disso, ilhotas isoladas de humanos que possuem polimorfismo no
gene do IRS-1, apresentam redução da secreção de insulina e aumento da apoptose celular
(Porzio et al., 1999; Federeci et al., 2001). No entanto, o bloqueio do IRS-1 em ilhotas
pancreáticas isoladas de ratos aumenta a secreção de insulina estimulada por glicose (Araújo
et al., 2002). Os camundongos com deleção do IRS-2 apresentam redução da secreção de
insulina, falha no crescimento adequado das ilhotas e desenvolvem um fenótipo de DM2
(Withers et al., 1998). O IRS-2 também é necessário para a hiperplasia compensatória das
células B pancreáticas, em camundongos submetidos à dieta hiperlipídica e que desenvolvem
resistência à insulina (Terauchi et al., 2007). O papel dos IRS-3 e IRS-4 no pâncreas
endócrino ainda não foi totalmente investigado (Kulkarni, 2002).
A via da PI3-K/Akt também pode ser ativada pela insulina, principalmente pela
associação das proteínas IRS com a subunidade regulatória p85 da PI3-K (Saltiel, Kahn,
2001). A ativação dessa via está associada à sobrevivência celular (Kulik, Klippel, Weber,
1997). Em ilhotas pancreáticas isoladas de cachorros, a ativação da PI3-K/Akt protegeu-as
contra a morte celular mediada por citocinas (Aikin, Rosenberg, Maysinger, 2000). Também é
reconhecido que a ativação da via IRS-2/PI3-K/Akt é necessária para o controle da massa das
células B em relação a homeostase metabólica (Lingohr, Buettner, Rhodes, 2002). O aumento
da expressão de Akt-1 nas células B de camundongos alterou o tamanho e função destas
células, ocorrendo aumento do tamanho das células B e massa das ilhotas, melhorando a
tolerância à glicose e tornando os camundongos resistentes ao diabetes experimental (Tuttle et
al., 2001).

1.5 Deidroepiandrosterona
O córtex adrenal humano produz aldosterona, cortisol e andrógenos como o
deidroepiandrosterona (DHEA) e sua forma sulfatada (DHEA-S). DHEA origina-se de um
precursor universal na síntese de todos os hormônios esteróides, o colesterol. A síntese desse
hormônio é baixa ou quase nula nos mamíferos, exceto nos primatas (Cutler et al., 1978). Em
humanos, a produção de DHEA e DHEA-S está elevada durante o desenvolvimento fetal,
decrescendo rapidamente após o nascimento, para permanecer em níveis muito baixos nos
primeiros cinco anos de vida. Próximo à segunda década da vida os níveis desse hormônio
aumentam e chegam a seus valores máximos, apresentando diferenças entre os sexos, com
concentrações sanguíneas maiores nos homens (Migeon et al., 1957; Greenspan, Gardner,
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2006). A partir da quarta década da vida, os níveis de DHEA começam a declinar novamente,
chegando a concentrações mínimas por volta dos 80 anos de idade (Bélanger et al., 1994).
Esse declínio do DHEA e DHEA-S plasmáticos com a idade tem sido relacionado ao
desenvolvimento de diversas doenças crônicas associadas ao envelhecimento, como a
resistência à insulina (Schriock et al., 1988), obesidade (Nestler et al., 1988; Macewen,
Kurzman, 1991), doenças cardiovasculares (Barrett-Connor, Khaw, Yen, 1986), câncer
(Schwartz, Pashko, Whitcomb, 1986), redução da defesa imune (Casson et al., 1993),
depressão e redução da sensação de bem estar (Morales et al., 1994). Assim, inúmeros estudos
têm focado nos efeitos do DHEA sobre a resistência à insulina, obesidade e doenças
cardiovasculares.
Obesidade abdominal está associada ao crescente risco de desenvolver resistência à
insulina, DM2 e aterosclerose, uma associação descrita como síndrome metabólica ou
síndrome da resistência à insulina (Shimokata et al., 1989; Cefalu et al., 1995; Ferrannini et
al., 1997; Kopelman, 2000). Entre vários fatores, mudanças hormonais, particularmente a
decrescente secreção de DHEA, é considerada um fator envolvido (Tchernof et al., 1995).
Dois estudos realizados em humanos resultaram em redução da resistência à ação da insulina,
acompanhada de redução da gordura subcutânea abdominal em mulheres que receberam
creme contendo DHEA por 12 meses (Diamond et al., 1996) e a administração diária de 50
mg de DHEA por 6 meses a homens com idade entre 65-78 anos reduziu a gordura
subcutânea e visceral abdominal, além de aumentar a resposta de secreção de insulina frente a
sobrecarga de glicose e melhora da sensibilidade à insulina (Villareal, Holloszy, 2004).
Em modelos animais (ratos e camundongos), a administração de DHEA reduz o
acúmulo de gordura visceral induzida por dieta hiperlipídica (Yen et al., 1977; Cleary, Zisk,
1986; Mohan et al., 1990; Hansen et al., 1997). Outro efeito benéfico do DHEA observado é a
redução da resistência à insulina que aparece com o envelhecimento (Han et al., 1998) e a
melhora da sinalização da insulina em tecido muscular e hepático (Campbell et al., 2004).
Ademais, a alimentação suplementada com DHEA-S induziu preservação da estrutura das
ilhotas pancreáticas e função das células B em camundongos diabéticos db/db (Coleman,
Leiter, Schwizer, 1982). Ainda, em ratos envelhecidos a administração de dose única de
DHEA aumenta a área de células B, a secreção de insulina estimulada por glicose em ilhotas
pancreáticas isoladas e a expressão da proteína Akt-1 (Medina et al., 2006). No entanto, não é
completamente conhecido o mecanismo celular pelo qual o DHEA parece melhorar tanto a
estrutura quanto a função das células B pancreáticas.
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2 OBJETIVO
Avaliar o efeito do DHEA in vitro em ilhotas pancreáticas cultivadas de ratos e em
células de linhagem de insulinoma de ratos RINm5F (1) na expressão e fosforilação do IR e
receptor de IGF-1 (IGF-1R), IRS-1, IRS-2, PI3-K, Akt, ERK-1 e ERK-2; (2) avaliar a
expressão gênica dos fatores de transcrição PDX-1 e PGC-1, da insulina, do transportador de
glicose GLUT-2 e da glicocinase; e (3) na secreção estática de insulina das ilhotas, frente ao
estímulo de glicose.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Animais
Foram utilizados ratos Wistar com 2 a 3 meses de idade fornecidos pelo Biotério
Central do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP). Os
ratos foram alimentados com ração Nuvital (Nuvilab, Colombo, PR) e água ad libitum e
permaneceram em sala com ciclo claro-escuro de 12-12 h e temperatura de 23±2ºC. A
Comissão de Ética em Experimentação Animal do ICB/USP aprovou os procedimentos
utilizados (certificado 051/05/CEEA).

3.2 Material
Os reagentes e os aparelhos para eletroforese em gel de sódio dodecil sulfato de
poliacrilamida (SDS-PAGE) foram da Bio-Rad (Richmond, CA, USA). Metano
hidroximetilamina (TRIS), fenilmetilsulfonilfluoreto (PSMF), aprotinina, ditiotreitol (DTT),
DHEA, DHEA-S, albumina, colagenase tipo V e poli-lisina foram fornecidos pela Sigma
Chemical Co. (St. Louis, MO, USA) e insulina regular pela Lilly (Brasil). A insulina marcada
(125I*), a membrana de nitrocelulose, e os kits para detecção por quimioluminescência foram
fornecidos pela Amersham (UK). D-glicose anidra e PEG (polietileno glicol + tampão borato)
foram fornecidos pelo Labsynth (São Paulo, SP, Brasil). Os anticorpos anti-fosfotirosina,
anti-receptor de insulina, anti-receptor de IGF-1, anti-IRS-1, anti-IRS-2, anti-pAktser473, antiPGC-1 foram da Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA), anti-GLUT-2 foi da AbD
Serotec (USA), anti-p85 (PI3-K), anti-Akt-1, anti-PDX-1, anti-MAPK42/44 (anti-ERK-1/2) e
anti-pMAPK42/44 (anti-pERK-1/2) foram da Upstate (USA).

3.3 Cultura de ilhotas pancreáticas de ratos
Os animais foram sacrificados por decapitação. Após a laparotomia e exposição do
ducto biliar comum, esse foi clampeado na sua extremidade distal, junto ao duodeno, e
dissecado próximo ao pedículo hepático, por onde foi introduzida uma cânula de polietileno e
injetada retrogradamente cerca de 20 ml de solução de Hanks contendo colagenase tipo V (50
ml de Hanks/34 mg de colagenase). Após divulsão do tecido acinar, o pâncreas foi retirado e
colocado em uma placa de Petri para dissecação de gânglios linfáticos, gorduras e vasos
sanguíneos. O tecido foi colocado em tubo cônico tipo Falcon® em banho maria a 37 °C
durante 25 minutos, seguido de agitação manual no mesmo banho-maria por mais 1 minuto,
para a digestão da parte exócrina do pâncreas. Posteriormente foram feitas sucessivas
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lavagens do conteúdo do tubo, para ressuspensão do material isolado com solução de Hanks.
A solução final foi depositada em placa de Petri para coleta das ilhotas com o emprego de
micropipeta e lupa. De 400 a 500 ilhotas isoladas foram coletadas e lavadas com solução de
Krebs. Em seguida, essas ilhotas foram ressuspendidas em 10 ml de meio RPMI 1640
contendo 10% de soro fetal bovino (SFB) (com ou sem tratamento prévio com carvão ativado,
para retirada dos hormônios esteróides), 11 mM de glicose, antibióticos Penicilina G
(100IU/ml) e Estreptomicina (100μg/ml), acrescido com solução de 10 μl DMSO com ou sem
DHEA ou DHEA-S. Essas ilhotas pancreáticas isoladas foram mantidas em estufa a 37 °C,
em atmosfera 5% CO2. As ilhotas isoladas foram utilizadas para estudo após 24 e 72 horas de
cultura. Quando necessário, a troca do meio foi realizada com intervalos de 24h.
Foi também realizada uma curva dose-resposta com DHEA nas concentrações de 100
pM, 100 nM e 100 μM, para avaliar a secreção estática de insulina estimulada por glicose e
expressão das proteínas.

3.4 Linhagem celular
Células de insulinoma de rato RINm5F foram mantidas em meio de cultura RPMI1640 com glicose (11,1mM), SFB 10%, penicilina (100 U/ml) e estreptomicina (0,1 mg/ml)
em atmosfera 5% CO2 a 37ºC até atingirem confluência de aproximadamente 70%.
Após atingirem a confluência necessária, o meio foi trocado por meio contendo ou
não DHEA, nas concentrações de 100 pM, 100 nM e 100 μM, essas condições foram
mantidas por 72 horas, para posterior extração das proteínas totais dessas células.

3.5 Extração das proteínas totais das ilhotas pancreáticas e das células RINm5F
As ilhotas e as células RINm5F dos grupos controle e DHEA foram homogeneizadas
com sonicador em 150 μl de tampão de extração constituído de Triton-X 100 1%, Tris (pH
7,4) 100 mM, pirofosfato de sódio 100 mM, fluoreto de sódio 100 mM, EDTA 10 mM,
ortovanadato de sódio 10mM, PMSF 2 mM e aprotinina 0,01 mg/ml. Os extratos foram
centrifugados a 12000 rpm a 4 °C por 20 minutos para a remoção do material insolúvel. Após
a centrifugação, os sobrenadantes das amostras tiveram seu conteúdo protéico quantificado
utilizando o reagente de Bradford (BioRad), foram tratados com tampão de Laemmli
(Laemmli, 1970), acrescido de DTT 200 mM, na proporção de 5:1 (V:V) e entre 50 e 100μg
de proteína total foram submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 8% e
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6,5%) no aparelho para minigel (Mini-Protean, BioRad). Em cada gel foi adicionado como
padrão um marcador de peso molecular com valores estabelecidos.

3.6 Análise protéica por Immunoblotting
A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente para uma
membrana de nitrocelulose, através de um aparelho também da Bio-Rad por 2 horas a 120 V,
como descrito por Towbin, et al., 1979. Porém, no tampão foi acrescido SDS 0,1% para
melhorar a eluição de proteínas de alto peso molecular. A ligação inespecífica de proteínas na
membrana de nitrocelulose foi diminuída pela incubação dessas com uma solução
bloqueadora (leite desnatado Molico® 5%, Tris 10mM, NaCl 150mM e Tween 20 0,02%) a 4
°C por 2 horas. Essas membranas foram então incubadas com anticorpos anti-fosfotirosina,
anti-IR, anti-IGF1-R, anti-IRS-1, anti-IRS-2, anti-p85, anti-MAPK42/44, anti-Akt-1, antipAktser473, ou anti-pMAPK42/44 em solução bloqueadora (com 3% de BSA ao invés de leite)
por 4 horas a temperatura ambiente e em seguida lavada com essa mesma solução sem leite
ou BSA, por 30 minutos. Em seguida, essas membranas foram incubadas com anticorpo
conjugado com peroxidase por 1 hora a temperatura ambiente e solução para detecção por
quimioluminescência como descrito no protocolo do kit. A intensidade das bandas nas autoradiografias reveladas foi determinada através da leitura por densitometria óptica das imagens
escaneadas utilizando um scanner (HP 3400) e o programa Scion Image-Release Beta 3b,
(NIH, USA).

3.7 Secreção de insulina
Após o cultivo, as ilhotas foram transferidas para placas de cultura com 24 poços. Em
todos os experimentos 5 ilhotas foram colocadas em cada poço. Inicialmente as ilhotas foram
pré-incubadas por 30 minutos em 500 μl de solução Krebs-Henseleit contendo 2,8 mM de
glicose. As placas foram acondicionadas em banho-maria a 37°C e mantidas em ambiente
controlado (umidificado e gaseado com mistura carbogênica – O2/CO2 95:5 V/V). O pH da
solução foi ajustado em 7,4 pela injeção desse gás. Após esse período a solução foi
rapidamente removida e substituída por nova solução de incubação contendo glicose (2,8 mM
ou 11,1 mM). Após 60 minutos de incubação, as placas foram resfriadas em banho de gelo, o
sobrenadante foi transferido para tubos de ensaio e armazenado a -20 °C para posterior
dosagem de insulina por radioimunoensaio (RIE).
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3.8 Dosagem de insulina
A insulina secretada durante os diferentes experimentos foi determinada por RIE. Para
isso transferiu-se 0,1 ml das amostras (em duplicata) para tubos de ensaio, adicionando-se 0,2
ml de uma solução contendo anticorpo anti-insulina (1:300,000) e insulina marcada com

125

I

(1800 à 2000 cpm) (traçador) em tampão fosfato pH 7,4, acrescido de NaCl 0,9 % e albumina
0,5 %. Em seguida, foram preparados os seguintes controles:
a) 3 tubos (totais) que receberam somente 0,2 ml do tampão fosfato contendo insulina
marcada 125I para averiguação da radiação máxima.
b) 3 tubos (ligação não específica) contendo 0,2 ml do tampão fosfato contendo insulina
marcada
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I e 0,1 ml de tampão fosfato, para determinar possíveis interferências no ensaio

pelos componentes do tampão.
c) 3 tubos (referência) contendo 0,2 ml de solução tampão fosfato contendo insulina marcada
com
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I e anticorpo anti-insulina e 0,1 ml de tampão fosfato, constituindo assim zero de

insulina da curva padrão.
Em seguida preparou-se, também em triplicata, uma série de tubos (curva padrão),
contendo 0,1 ml de insulina conhecida nas seguintes concentrações: 0,02; 0,039; 0,078; 0,16;
0,31; 0,63; 1,25; 2,5 e 5,0 ng/ml. Cada tubo dessa série recebeu também 0,2 ml de solução
tampão fosfato contendo insulina marcada
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I e anticorpo anti-insulina. No final da

preparação dos tubos, eles foram agitados em vórtex e estocados a 4ºC, durante 48 horas.
Após esse período de incubação, com exceção dos totais para análise da radiação
máxima, todos os outros tubos receberam 0,2 ml de uma solução contendo 2,5 % de carvão
(Norit A), 0,5 % de albumina e 0,25 % de dextran T 70. Os tubos foram deixados em repouso
durante 20 minutos e a seguir centrifugados durante 20 minutos (2800 rpm) a 4ºC. O
sobrenadante foi descartado e a radioatividade contida em cada tubo avaliada em contador de
radiação gama. Os 3 tubos elaborados para análise da radiação máxima não tiveram o
sobrenadante descartado, sendo a radiação dos mesmos avaliada diretamente. Com bases nos
valores obtidos nos tubos contendo insulina conhecida elaborou-se uma curva padrão que foi
utilizada para a avaliação dos valores das amostras. Os resultados foram expressos em ng/ml
de insulina secretada durante os experimentos.

3.9 Extração de ácido ribonucléico (RNA) total
Para a extração dos RNAs totais das ilhotas e células RINm5F foi utilizado o reagente
Trizol® (Invitrogen, EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. O tecido foi
inicialmente rompido e homogeinizado com o regente Trizol® até completa solubilização.
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Em seguida, a mistura foi incubada por 5 minutos a temperatura ambiente, acrescida de 0,2 ml
de clorofórmio por ml de Trizol® para desproteinização. O sobrenadante foi separado por
centrifugação (14.000 rpm, 15 min, 4ºC), e o RNA contido na fase aquosa precipitado com
isopropanol, lavado com etanol 70% e dissolvido com H2O desionizada previamente tratada
com

DEPC

(dietilpirocarbonato).

Os

RNAs

obtidos

foram

quantificados

por

espectrofotometria nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm. Em seguida, as amostras
foram submetidas à eletroforese em gel de agarose desnaturante a 1,2%, para análise da
integridade do RNA.

3.10 Transcrição reversa e reação em cadeia da polimerase (RT-PCR)
Uma amostra de 1 μg de cada RNA foi submetida a reação de transcrição reversa com
primers randômicos. Para isto, foi adicionado em cada amostra tampão da enzima (50 mM de
Tris-HCl pH 8,3, 75 mM de KCl, 3 mM de MgCl2), DTT (10 mM), mistura de dNTPs
(0,5mM cada), primers randômicos (150ng), inibidor de RNase (40U) e a enzima SuperScript
II (200U; Invitrogen, EUA), em volume final de 20 μl. As reações foram incubadas por 50
min à 42ºC, seguida de aquecimento à 70ºC por 15 minutos para desnaturação da enzima. A
partir dos cDNAs obtidos foram realizadas as curvas de ciclos de amplificação para cada
primer, com o mínimo de 5 pontos para cada curva. Após obtenção das curvas, os
experimentos foram realizados com um número de ciclos equivalente a no mínimo, 20%
abaixo do ponto de saturação da reação (platô). Para cada gene estudado foi realizada em
paralelo a amplificação de pelo menos 1 gene constitutivo (p.e., RPL37a). Os produtos
amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose-EtBr e visualizados com
iluminação UV. As imagens foram adquiridas em equipamento de fotovideodocumentação
(UVP Biolmagin System), para análise densitométrica das bandas obtidas com software
apropriado para este fim (Scion Image). A expressão do RNA para cada gene foi normalizada
pela expressão do RPL37a, calculada pela razão entre os valores da densitometria do gene de
interesse e do gene constitutivo. Os primers para amplificação do PDX-1, PGC-1, insulina,
GLUT-2 e glicocinase foram desenhados a partir das sequências descritas na Tabela 1 abaixo,
que são de uso rotineiro no laboratório da profª. Dra. Silvana Bordin, Departamento de
Fisiologia e Biofísica, ICB, USP.
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Tabela 2 – Seqüência dos Primers e condições das reações de amplificação

Gene

Primer (sense/anti-sense)

bp

Temp (ºC)

PDX-1

5’CCGAATGGAACCGAGACTGG 3’
5’AGGTGGTGGCTTTGGCAATG 3’
5’CCCATACACAACCGCAGTCG 3’
5’CTTCCTTTCCTCGTGTCCTCG 3’
5’CACCTTTGTGGTCCTCACCTGG 3’
5’TGGTAGAGGGAGCAGATGCTGG 3’
5’CATTGCTGGAAGAAGCGTATCAG 3’
5’GAGACCTTCTGCTCAGTCGACG 3’
5’GCAGATGCTGGATGACAGAGCC 3’
5’TAGGTCTTCGTGCCTCACAGGG 3’
5’CAAGAAGGTCGGGATCGTCG3’
5’ACCAGGCAAGTCTCAGGAGGTG3’

460

58,4

392

57,5

227

58,4

408

55

413

58,4

290

57,5

PGC-1
Insulina
GLUT-2
Glicocinase
RPL37a

3.11 Avaliação da Fragmentação de DNA por Citometria de Fluxo
O método utilizado foi o descrito por Nicoletti et al. (1991). Grupos de 20 ilhotas
foram colocados em uma solução com Triton-X-100 0.1% para permeabilizar as células. A
sonda usada foi iodeto de propídeo, que se intercala entre o DNA. Antes da incubação, as
amostras foram centrifugadas a 1000 rpm por 5 minutos a 4oC. O pellet foi então
ressuspendido em 200 µL de solução hipotônica, com 20 µg/mL de iodeto de propídio, 0,1%
de citrato de sódio e 0,1% de triton-X-100. Os tubos foram cobertos por papel alumínio e
incubados a temperatura ambiente por 2h. A fluorescência foi medida em um citômetro de
fluxo FACScalibur (Becton Dickinson, San Juan, CA, USA), com o canal FL2 (fluorescência
laranja-vermelhada - 585/42 nm). Os histogramas foram analisados utilizando-se o programa
Cell Quest.

3.12 Análise estatística
Os dados representam a média ±EPM o qual foram sistematizados no Graph Pad
Prism® utilizando-se o teste t para duas condições, e também foram utilizados o teste de uma
via (One Way) ANOVA com pós-teste de Tukey para avaliar mais de duas condições,
considerando valor significativo quando p<0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 Cultivo de ilhotas por 24 horas

Foi realizado cultivo das ilhotas pancreáticas por 24 horas, com ou sem DHEA ou
DHEA-S em 3 concentrações (100 pM, 100 nM, 100 μM). Após 24 horas de cultivo das
ilhotas, com ou sem DHEA (100 pM, 100 nM, 100 μM), também foi realizado a extração das
proteínas totais das ilhotas pancreáticas, como descrito em material e métodos. Foi analisada a
expressão total do IR, IRS-1, IRS-2, PI3-K, Akt-1 e ERK-1/2. Como demonstrado nas figuras
3 a 5, não foi observada diferença na expressão total de nenhuma das proteínas analisadas nas
ilhotas cultivadas na presença de DHEA em relação ao controle. Também foi realizado o
cultivo de 24 horas na presença ou não de DHEA-S, na concentração única de 100 μM, e
analisado a expressão total das proteínas IR, PI3-K, Akt-1 e ERK-1/2. Como observado na
figura 6, não houve nenhuma diferença na expressão dessas proteínas na presença de DHEAS.
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Figura 3 – Expressão protéica de IR e IRS-1 em ilhotas pancreáticas cultivadas por 24 horas, na
presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 60µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos.
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Figura 4 – Expressão protéica de IRS-2 e PI3-K em ilhotas pancreáticas cultivadas por 24 horas, na
presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 60µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos.
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Figura 5 – Expressão protéica de Akt-1 e ERK-1/2 em ilhotas pancreáticas cultivadas por 24 horas,
na presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 60µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos.
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Figura 6 – Expressão protéica de IR, PI 3-K, Akt-1 e ERK-1/2 em ilhotas pancreáticas cultivadas
por 24 horas, na presença ou não de DHEA-S. As proteínas foram solubilizadas em
tampão de extração em banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante
contendo 60µg de proteínas totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida.
Após a transferência para membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico
com anticorpo específico conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados
apresentados como média ± EPM de 2 experimentos distintos.
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Na figura 7 está ilustrado o grau de fosforilação das bandas pp95 e pp185 em tirosina,
e fosforilação das proteínas Akt e ERK-1/2. Pode ser observado nessa figura, que há um
aumento no grau de fosforilação nas proteínas ERK-1/2 após o cultivo de ilhotas tratadas com
DHEA.
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Figura 7 – Grau de fosforilação das bandas pp95 e pp185, e fosforilação das proteínas Akt e ERK1/2 em ilhotas pancreáticas cultivadas por 24 horas, na presença ou não de DHEA. As
proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em banho-maria, após a centrifugação
alíquotas do sobrenadante contendo 60µg de proteínas totais foram submetidas à eletroforese
em gel de poliacrilamida. Após a transferência para membrana de nitrocelulose, foi realizado
immunoblotting típico com anticorpo específico conforme a descrição em Materiais e
Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM de 2 experimentos distintos.
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A expressão dos genes da insulina, PDX-1, glicocinase e GLUT-2 está ilustrada nas
figuras 8 e 9. O cultivo das ilhotas na presença de DHEA não alterou a expressão de nenhum
desses genes. Enquanto, a expressão de PGC-1 nas ilhotas tratadas com DHEA está
aumentada em relação às ilhotas controle, como demonstrado na figura 10.
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Figura 8 – Expressão do gene da insulina e do PDX-1 pela técnica de PCR em ilhotas pancreáticas
cultivadas por 24 horas, na presença ou não de DHEA. O gráfico representa as médias das
razões das densidades ópticas entre o gene da insulina ou do PDX-1 e o gene constitutivo
RPLI37a. Os valores foram expressos em média ±SEM (*p<0,05 em relação ao controle) de 3
experimentos diferentes.
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Figura 9 – Expressão do gene da glicocinase e do GLUT-2 pela técnica de PCR em ilhotas
pancreáticas cultivadas por 24 horas, na presença ou não de DHEA. O gráfico representa
as médias das razões das densidades ópticas entre o gene da insulina ou do PDX-1 e o gene
constitutivo RPLI37a. Os valores foram expressos em média ±SEM (*p<0,05 em relação ao
controle) de 3 experimentos diferentes.
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Figura 10 – Expressão do gene do PGC-1 pela técnica de PCR em ilhotas pancreáticas cultivadas por
24 horas, na presença ou não de DHEA. O gráfico representa as médias das razões das
densidades ópticas entre o gene da insulina ou do PDX-1 e o gene constitutivo RPLI37a. Os
valores foram expressos em média ±SEM (*p<0,05 em relação ao controle) de 3 experimentos
diferentes. * p < 0,01 em relação ao controle.
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A apoptose celular foi verificada através da análise da fragmentação do DNA das
células das ilhotas pancreáticas após o cultivo. Esse resultado está demonstrado na figura 11.
Não observada nenhuma alteração na fragmentação do DNA das ilhotas tratadas com DHEA
em relação ao controle.
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Figura 11 – Fragmentação do DNA de ilhotas pancreáticas cultivadas por 24 horas, na presença ou
não de DHEA. As ilhotas após o cultivo foram incubadas em solução hipotônica, com 20
µg/mL de iodeto de propídio, 0,1% de citrato de sódio e 0,1% de triton-X-100. Depois de 2
horas, a fluorescência foi medida em um citômetro de fluxo conforme a descrição em
Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM de 3 experimentos
distintos.

Após o cultivo, também foi analisada a secreção estática de insulina estimulada por
glicose (basal 2,8 mM, estimulada 11,1 mM). Observa-se na figura 12, que houve aumento da
secreção de insulina em relação ao basal, em todas as condições experimentais. No entanto,
não houve diferença em nenhuma das condições do tratamento com DHEA, em relação ao
controle. A figura 13 demonstra o experimento realizado com DHEA-S. De modo semelhante
ao observado anteriormente, a incubação com DHEA na sua forma sulfatada, DHEA-S, foi
semelhante ao controle. Para descartar a possibilidade de outros hormônios esteróides
interferirem com o resultado do cultivo com DHEA, o soro fetal bovino foi tratado com
carvão ativado antes do preparo do meio de cultura. Esse tratamento prévio não modificou os
resultados obtidos inicialmente (anexo 1).
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Figura 12 – Secreção estática de insulina estimulada por glicose em ilhotas cultivadas por 24 horas
com ou sem DHEA. Grupos de 5 ilhotas foram incubados por 60 minutos com meio de
Krebs-bicarbonato contendo glicose nas concentrações de 2.8 e 11.1 mM, em quintuplicatas.
As ilhotas foram lavadas com Krebs-bicarbonato após o cultivo, antes da realização do
experimento de secreção. Alíquotas do sobrenadante foram submetidas à técnica de
radioimunoensaio para quantificação dos níveis de insulina conforme descrito em Material e
Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM de 3 experimentos distintos. * p <
0,05 em relação a 2.8 mM de glicose.
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Figura 13 – Secreção estática de insulina estimulada por glicose em ilhotas cultivadas por 24 horas
com ou sem DHEA-S. Grupos de 5 ilhotas foram incubados por 60 minutos com meio de
Krebs-bicarbonato contendo glicose nas concentrações de 2.8 e 11.1 mM, em
quintuplicatas. As ilhotas foram lavadas com Krebs-bicarbonato após o cultivo, antes da
realização do experimento de secreção. Alíquotas do sobrenadante foram submetidas a
técnica de radioimunoensaio para quantificação dos níveis de insulina conforme descrito
em Material e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM de 3 experimentos
distintos. * p < 0,05 em relação a 2.8 mM de glicose.
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4.2 Cultivo de células RINm5F por 72 horas
Devido à dificuldade de manutenção de uma quantidade de ilhotas pancreáticas
suficiente para extração de proteínas para análise por immunoblotting após 72 horas de
cultivo, foi utilizada uma linhagem de células B pancreáticas, células RINm5F. Após o
cultivo dessas células por 72 horas, com ou sem DHEA (100 pM, 100 nM, 100 μM), foi
realizada a quantificação da expressão do IR, IRS-1 (figura 16), IRS-2, PI3-K (figura 17),
Akt-1 e ERK-1/2 (figura 18), como anteriormente descrito para as ilhotas pancreáticas no
cultivo de 24 horas. Além dessas proteínas, também foi realizada a quantificação da expressão
total das proteínas IGF-1R, PDX-1 (figura 19), GLUT-2 e PGC-1 (figura 20). A incubação
com 100 μM de DHEA induziu aumento da expressão dos IRS-1 e IRS-2, de 206 ± 59,7% e
63 ± 1,7%, respectivamente (p<0,01), e não alterou a expressão de todas as outras proteínas
analisadas. Após análise da expressão total dessas proteínas foi verificado o grau de
fosforilação das bandas pp95 e pp185 em tirosina (figura 21) e das proteínas Akt e ERK-1/2
(figura 22). Não foi observada nenhuma alteração no grau de fosforilação dessas proteínas nas
células cultivadas na presença de DHEA. Também foi analisada a expressão dos genes do
PGC-1, GLUT-2, insulina e PDX-1 nas células RINm5F após a cultura. As figuras 23 e 24
exibem os resultados obtidos. Não foi observada nenhuma diferença nas células mantidas em
cultura na presença de DHEA.
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Figura 16 – Expressão protéica de IR e IRS-1 em células RINm5F cultivadas por 72 horas, na
presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ±
EPM de 2 experimentos distintos. * p<0,01 em relação ao controle.
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Figura 17 – Expressão protéica de IRS-2 e PI3-K em células RINm5F cultivadas por 72 horas, na
presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos. * p<0,01 em relação ao controle.
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Figura 18 – Expressão protéica de Akt-1 e ERK-1/2 em células RINm5F cultivadas por 72 horas, na
presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos.
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Figura 19 – Expressão protéica de IGF-1R e GLUT-2 em células RINm5F cultivadas por 72 horas,
na presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos.
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Figura 20 – Expressão protéica de PDX-1 e PGC-1 em células RINm5F cultivadas por 72 horas, na
presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de extração em
banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de proteínas
totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a transferência para
membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com anticorpo específico
conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM
de 2 experimentos distintos.
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Figura 21 – Grau de fosforilacao das bandas pp95 e pp185 em células RINm5F cultivadas por 72
horas, na presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de
extração em banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de
proteínas totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a
transferência para membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com
anticorpo específico conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados
como média ± EPM de 2 experimentos distintos.
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Figura 22 – Grau de fosforilacao das proteínas Akt e ERK-1/2 em células RINm5F cultivadas por 72
horas, na presença ou não de DHEA. As proteínas foram solubilizadas em tampão de
extração em banho-maria, após a centrifugação alíquotas do sobrenadante contendo 80µg de
proteínas totais foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida. Após a
transferência para membrana de nitrocelulose, foi realizado immunoblotting típico com
anticorpo específico conforme a descrição em Materiais e Métodos. Resultados apresentados
como média ± EPM de 2 experimentos distintos.
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Figura 23 – Expressão do gene do PGC-1 e GLUT-2 pela técnica de PCR em células RINm5F
cultivadas por 72 horas, na presença ou não de DHEA. O gráfico representa as médias das
razões das densidades ópticas entre o gene do PGC-1 ou do GLUT-2 e o gene constitutivo
RPLI37a. Os valores foram expressos em média ±SEM (*p<0,05 em relação ao controle) de
3 experimentos diferentes.
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Figura 24 – Expressão do gene da insulina e do PDX-1 pela técnica de PCR em células RINm5F
cultivadas por 72 horas, na presença ou não de DHEA. O gráfico representa as médias das
razões das densidades ópticas entre o gene da insulina ou do PDX-1 e o gene constitutivo
RPLI37a. Os valores foram expressos em média ±SEM (*p<0,05 em relação ao controle) de 3
experimentos diferentes.
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5 DISCUSSÃO
Nas últimas duas décadas foram publicados vários trabalhos sobre as ações do DHEA
e de sua forma sulfatada, DHEA-S. Há uma associação entre a redução dos valores circulantes
de DHEA e o aumento da gordura visceral, da concentração de insulina plasmática e redução
da ação insulínica. Esses esteróides adrenais possuem tanto efeitos pleiotrópicos em linhagens
celulares quanto metabólicos em modelos animais e humanos.
Dentre os efeitos descritos há aqueles anti-diabetogênicos em camundongos ob/ob
(Coleman, Leiter, Schwizer, 1982), indução de melhora da resistência períferica à insulina em
ratos Wistar (Mukasa et al., 1998; Campbell et al., 2004), ação anti-oxidante (Aragno et al.,
2006) e efeitos anti-obesidade com redução do tecido adiposo em ratos fa/fa (Gansler,
Mueller, Clearly, 1985; Cleary e Zisk, 1986; Cleary, Zabel, Sartin, 1988; Nakashima et al.,
1995; Nakashima et al., 1995b; Ishizuka et al., 1999). Por outro lado, em humanos há dados
menos concordantes. A reposição com DHEA induz melhora da ação insulínica com redução
da adiposidade (Lasco et al., 2001; Kawano et al., 2003; Villareal, Holloszy, 2004), não tem
efeito (Nair et al., 2006; Basu et al., 2007), ou reduz a ação insulínica (Mortola, Yen, 1990).
Em células isoladas há várias evidêncas demonstrando tanto efeito pró- quanto antiapoptóticos. Os efeitos ativadores de apoptose estão relacionados à ação anti-tumoral
(Shilkaitis et al., 2005; Taguchi et al, 2006, para revisão Charalampopoulos et al., 2006) e
efeitos anti-apoptóticos tem sido descritos como protetor, em graus variados, a estímulos
diferentes e que atuam através da via PI3-K/Akt e MAPK (Yapanoglu et al., 2008;
Leskiewicz et al., 2008; Liu et al., 2007; Xilouri et al., 2007).
Nosso laboratório demonstrou que a aplicação de dose única de DHEA em ratos
obesos com 1 ano de idade melhorou a função das células B pancreáticas (Medina et al.,
2006), com aumento na secreção de insulina de ilhotas isoladas em resposta à glicose. Esta
resposta funcional foi acompanhada de aumento na área correspondente às células B
detectado por imunohistoquímica e aumento da expressão da proteína Akt. No entanto, nossos
resultados nos experimentos in vitro com 24 horas de incubação, o DHEA não induziu
nenhuma mudança na secreção de insulina estimulada pela glicose, mas aumentou a
expressão gênica da PGC-1 e o grau de fosforilação das proteínas ERK-1 e ERK-2.
As proteínas cinases reguladas por sinais extracelulares, ERK-1 e ERK-2, participam
da superfamília das proteínas cinases ativadas por mitógenos (MAPK). A ativação dessa via
está relacionada ao aumento da mitogênese, proliferação, diferenciação e sobrevivência
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celular (Boulton et al., 1991; Lewis, Shapiro, Ahn, 1998; Meloche, Pouysségur, 2007). O
bloqueio farmacológico dessa via inibe os efeitos da insulina sobre o crescimento celular, mas
não altera as ações desse hormônio sobre o metabolismo (Lazar et al., 1995).
As ERK-1 e ERK-2 estão expressas nas células B pancreáticas e tem papel na
modulação da transcrição gênica e diferenciação (Lingohr et al., 2002). Fatores de
crescimento como a prolactina estão envolvidos com o crescimento das ilhotas pancreáticas e
sobrevida das células B, e em parte, esses efeitos são mediados pela ativação das ERK-1/2
(Heinrich et al., 2003; Amaral et al., 2004). Ademais, essas mesmas proteínas tem papel na
regulação da morte das células B pancreáticas induzida por citocinas, em particular
participando da completa ativação do fator de transcrição NFkB induzido pela interleucina 1β
(IL-1β) e subsequente aumento da expressão da iNOS (Wesh, 1995; Larsen et al., 1998;
Matsuda et al., 2005). Há várias evidências demonstrando que o aumento da produção de NO
pode mediar a morte celular em ilhotas pancreáticas e célula B (Cnop et al., 2005; McCabe,
O`Brien, 2007; Chambers et al., 2008; Eizirik, Cardoso, Cnop, 2008).
Kim e colaboradores (2007) demonstraram que um inibidor de tirosina quinase,
genisteína, é capaz de proteger células RIN e ilhotas pancreáticas isoladas de ratos dos efeitos
deletérios da IL-1β e IFNγ. Esse efeito protetor envolveu a redução do grau de fosforilação
das proteínas ERK-1/2 e da via JAK/STAT.
Há várias evidências demonstrando que o PGC-1 está envolvido na regulação do
metabolismo energético participando da biogênese mitocondrial, de adaptações termogênicas,
da regulação de enzimas do metabolismo oxidativo e do transporte de glicose no músculo
esquelético (Puigserver, Spiegelman, 2003; Lin, Handschin, Spiegelman, 2005). Puigserver e
colaboradores (1998) demonstraram uma relação direta entre a expressão da PGC-1 e da
proteína mitocondrial UCP-1. Em particular, demonstraram que a exposição ao frio regula a
expressão da PGC-1 e da UCP-1 em tecidos adiposo marrom e músculo esquelético. Essa
regulação estaria relacionada com o subseqüente aumento da termogênese induzida pelo frio.
Em 2003, De Souza e colaboradores demonstraram aumento da expressão da PGC-1 e da
isoforma UCP-2 em ilhotas pancreáticas de ratos submetidos ao frio. Ademais, a expressão
da UCP-2 em ilhotas pancreáticas está relacionada a redução da secreção de insulina
associada a menor produção de ATP a partir do metabolismo da glicose (Krauss, Zhang,
Lowell, 2005).
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O aumento de fosforilação das ERK-1/2 e da expressão do RNAm induzido pela
incubação por 24 horas com DHEA não esteve relacionado com alteração da função nessas
ilhotas pancreáticas isoladas, uma vez que tanto a secreção estática de insulina quanto a
análise de apoptose que foram semelhantes ao controle.
Por outro lado, há dados demonstrando efeitos contraditórios da forma sulfatada do
DHEA, o DHEA-S, em distintas linhagens celulares. Dillon e colaboradores (2000)
demonstraram em células INS-1 e HIT-T15 aumento da secreção de insulina, enquanto que
Liu e colaboradores (2006a) demonstraram redução da secreção em células BRIN-BD11.
No trabalho de Dillon e colaboradores (2000) foi realizada cultura de 6 dias na
presença de DHEA-S com células INS-1 e células HIT-T15. A administração diária de
DHEA-S promoveu aumento na secreção de insulina induzida pela glicose e pelo piruvato.
Esse aumento foi observado a partir de 3 dias de cultivo e apresentou concomitante aumento
da expressão gênica das enzimas acil-CoA sintetase 1 e da acil-CoA oxidase. Por outro lado,
no trabalho de Liu e colaboradores (2006a) foi observada redução na secreção de insulina
estimulada por glicose nas células cultivadas com DHEA-S. Nesse trabalho foi realizada
cultura por 3 dias com DHEA-S em células BRIN-BD11.
Após a cultura de 24 horas das ilhotas pancreáticas, também foi analisada a expressão
tecidual dos receptores de insulina, IR, e do IGF-1, da PI3-K e da Akt. Há evidências
indicando possível papel mediador dessas proteínas na secreção de insulina (Velloso et al.,
1995; Araújo et al., 2002), no crescimento e na sobrevivência das ilhotas pancreáticas
(Kulkarni, 2002; Delghingaro-Augusto et al., 2004).
Alguns trabalhos demonstram um efeito de feedback negativo da insulina em sua
própria secreção (Iversen, Miles, 1971; Loreti et al., 1974; Elahi et al., 1982), enquanto
modelos semelhantes utilizados por outros pesquisadores não dão suporte a esse conceito
(Malaisse et al., 1967; Shima et al., 1977; Stagner et al., 1986). Há estudos demonstrando que
o IGF-1 pode agir como um regulador negativo da secreção de insulina (Porksen et al., 1997;
Leahy, Vandekerkhove, 1990).
Camundongos knockout para o IR, especificamente nas células B, nascem com
glicemia, insulina plasmática e ilhotas semelhantes aos controles. No entanto, com 8 semanas
de idade, esses camundongos demonstram perda seletiva da secreção de insulina estimula por
glicose, provavelmente por uma expressão alterada da glicocinase nas células B.
Conseqüentemente, esses animais desenvolvem progressiva intolerância à glicose, redução no
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tamanho das ilhotas e massa das células B, e alguns deles tornam-se diabéticos com 7 – 10
meses de idade (Kulkarni et al., 1999a; Leibiger et al., 2001). Esses camundongos apresentam
um defeito na fase aguda (1º fase) de secreção de insulina estimulada por glicose comumente
encontrado em pacientes DM2. De forma semelhante, camundongos knockout para IGF-1R,
nas células B, apresentam tamanho das ilhotas, massa das células B, conteúdo pancreático de
insulina e glicemia comparadas aos animais controles. Esses últimos camundongos
apresentam apenas leve hiperinsulinemia com 2 meses de idade. Além disso, esses animais
apresentam progressivamente intolerância a glicose e defeito na secreção de insulina
semelhante ao observado nos camundongos knockout para o IR (Kulkarni, 2002; Kulkarni et
al., 2002). Esses dados sugerem que a insulina e o IGF-1 não são necessários para o
desenvolvimento embrionário das células B e ilhotas pancreáticas, no entanto, parecem ter
papel importante para a adaptação das células B à resistência à insulina.
Estudos modificando a expressão do IRS-1 tanto no animal como um todo, quanto em
células isoladas mostraram modificação na secreção de insulina. Em camundongos knockout
para o IRS-1 foi demonstrada redução na secreção de insulina (Kulkarni et al., 1999b). Ainda
nesse mesmo estudo foi utilizada uma linhagem de células B pancreáticas. A redução do IRS1 nessas células também reduziu a secreção de insulina estimulada por glicose e arginina.
Além disso, outro estudo demonstrou que em células B expressando 2 vezes mais IRS-1
ocorreu aumento na secreção de insulina e do cálcio citoplasmático, apesar de ter ocorrido
redução no conteúdo e biossíntese da insulina (Xu et al., 1999). Esse resultado parece em
parte ser devido uma interação entre o IRS-1 e a SERCA, proteína que estimula a captação de
cálcio pelo retículo citoplasmático, nas células B (Borge et al., 2002; Borge, Wolf, 2003). No
entanto, o papel do IRS-1 na fisiologia das células B não está totalmente esclarecido, pois,
Araújo e colaboradores (2002) demonstraram que a redução da expressão do IRS-1 através da
utilização de RNAi, em ilhotas pancreáticas isoladas, induziu aumento na secreção estática e
dinâmica de insulina estimulada por glicose.
Já para a proteína Akt, Tuttle e colaboradores (2001) demonstraram em camundongos
que superexpressavam essa proteína especificamente em células B pancreáticas um aumento
da área dessas células na ilhota pancreática e na secreção de insulina estimulada pela glicose.
Aqueles camundongos também apresentaram aumento no conteúdo total de insulina no
pâncreas, hiperinsulinemia e redução da glicemia no jejum e aumento da tolerância à glicose.
Contudo, não tiveram alteração na sensibilidade periférica à insulina e na secreção de insulina
estimulada por arginina. Ademais, o aumento da Akt-1 nas células B daqueles camundongos
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preveniu o diabetes experimental induzido por estreptozotocina. Além disso, demonstramos
em trabalho anterior que o tratamento com DHEA em ratos com 1 ano de idade induziu
aumento da área correspondente às células B das ilhotas pancreáticas com concomitante
aumento da expressão da proteína Akt-1 (Medina et al., 2006). No entanto, nossos resultados
com as 24 horas de incubação in vitro com DHEA não induziu modificação na expressão
dessa proteína.
Há aqui pelo menos 3 pontos a serem considerados. Um ponto envolve o tempo de
exposição ao esteróide, que pode ter sido insuficiente para induzir modificações funcionais,
uma vez que muitos dos dados obtidos em vários outros estudos envolveram tempo maior de
exposição (Dillon et al., 2000; Liu et al., 2006a). Outro ponto é a limitação metodológica no
cultivo das ilhotas pancreáticas, como por exemplo o meio ter sido inadequado e resultado em
indução de perda celular, que não foi avaliada. Ademais, há o conceito comum de que o
DHEA é mero precursor de esteróides sexuais. Assim, muitos dos efeitos detectados em
outros trabalhos pode ter sido, pelo menos em parte, por conversão intratecidual do DHEA a
androstenediona ou testosterona ou estrógeno (Labrie et al., 2005; Aizawa et al., 2007).
Para driblar o insucesso na manutenção da atividade de secreção de insulina das
ilhotas pancreáticas isoladas de ratos adultos jovens após o cultivo por 3 dias, foram
realizados experimentos com linhagem celular derivada de células B, RINm5F por 72 horas.
Após 3 dias de cultura com DHEA foram detectados aumentos na expressão dos IRS-1 e IRS2 nessa linhagem celular.
Há estudos associando a presença de polimorfismo do gene do IRS-1 com maior
prevalência de diabetes mellitus em humanos. A maior frequência é a variante do IRS-1 que
envolve a troca da arginina 972 por glicina (Imai et al., 1994). Indivíduos com essa variante
apresentam aumento na apoptose celular das ilhotas pancreáticas (Federeci et al., 2001) e
maior incidência de DM (Imai et al., 1994). Porzio e colaboradores (1999) ao expressarem
essa variante em células RIN demonstraram redução tanto na secreção de insulina estimulada
por glicose quanto da ativação na via IRS-1/PI3-K/Akt, com aumento na atividade das
proteínas pró-apoptóticas, caspase-9 e caspase-3. Ademais, camundongos knockout para o
IRS-2 apresentam redução da secreção de insulina, falha no crescimento adequado das ilhotas
e desenvolvem um fenótipo de DM2 (Withers et al., 1998). Hennige e colaboradores (2003)
observaram que aumento da expressão do IRS-2 especificamente em células B pancreáticas,
promoveu crescimento e sobrevivência das células B e secreção de insulina em graus que
preveniu o desenvolvimento de diabetes em diversos modelos como camundongos knockout
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para o IRS-2, obesos e tratados com streptozotocina. Ainda, Terauchi e colaboradores (2007)
demonstraram que o IRS-2 juntamente com a glicocinase são necessários para a hiperplasia
compensatória das células B pancreáticas, induzida por dieta hiperlipídica e resistência à
insulina em camundongos.
Outras proteínas analisadas após a cultura de 72 horas nas células RINm5F, foram
IGF-1R, PDX-1, PGC-1 e GLUT-2, além da expressão dos genes da insulina, PDX-1, PGC-1
e GLUT-2. O PDX-1 é muito importante para o desenvolvimento do pâncreas. Animais
knockout para o PDX-1 apresentaram agenesia do pâncreas, seguida de morte logo após o
nascimento (Jonsson et al., 1994; Offield et al., 1996). Além disso, a diferenciação e a
manutenção do fenótipo da célula B depende desse fator transcricional, pois, a alteração
específica do gene do PDX-1, em camundongos adultos, induziu redução da massa das
células B pancreáticas e o desenvolvimento de diabetes mellitus (Ahlgren et al., 1998).
Camundongos heterozigotos para o PDX-1 são intolerantes à glicose e possuem aumento na
apoptose celular das ilhotas, redução do número de ilhotas e alteração na arquitetura das
ilhotas pancreáticas (Ahlgren et al., 1998; Johnson et al., 2003). Este fator de transcrição
também regula vários genes envolvidos na função da célula B, entre eles o gene da insulina
(Olson et al., 1995), do GLUT-2 (Waeber et al., 1996) e da glicocinase (Watada et al., 1996).
Apesar dessas proteínas estarem envolvidas com mecanismos que modulam a
secreção de insulina, não foi observada nenhuma alteração na quantidade total de IGF-1R,
PDX-1, PGC-1 e GLUT-2, assim como, a expressão dos genes da insulina, PDX-1, PGC-1 e
GLUT-2 não foi alterada nas células RINm5F, mantidas em cultura por 72 horas na presença
de DHEA.
Apesar de o DHEA ser derivado do colesterol, portanto ser um hormônio esteróide,
ainda não foi definido o mecanismo exato de sua ação. Em estudos in vitro, Liu et al. (2006b)
demonstraram que o DHEA, mesmo sendo um hormônio esteróide, ativa receptor de
membrana ligado à proteína Gi em ilhotas pancreáticas e células B, reduzindo a secreção de
insulina agudamente frente ao estímulo com glicose e carbacol, um agonista muscarínico, por
meio da redução do cálcio intracelular. Além de células B e ilhotas pancreáticas, o DHEA
também ativa receptor de membrana em células endoteliais, estimulando a produção de óxido
nítrico pela via da PI3-K/Akt (Liu, Dillon, 2004; Formoso et al., 2006).
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6 CONCLUSÃO
A incubação in vitro com DHEA induziu aumento no grau de fosforilação das
proteínas ERK-1 e ERK-2 e na expressão do RNAm da PGC-1 em ilhotas pancreáticas
isoladas de ratos adultos. Ademais, induziu aumento na expressão protéica dos IRS-1 e IRS-2
em células RINm5F. Assim, é possível que alguns dos efeitos sobre as ilhotas pancreáticas
descritos para este esteróide podem estar relacionados à modulação dessas proteínas.
O DHEA é um hormônio que sofre a ação de aromatase. Assim, se os efeitos
observados são resultados da ação direta do DHEA ou de seus metabólitos não foi
esclarecido, já que, os efeitos observados in vitro diferem dos observados in vivo. Ainda, é
possível que os efeitos do DHEA, como observado nos trabalhos discutidos e dados do nosso
laboratório, se tornem mais evidentes em condições com estímulos deletérios, como
envelhecimento, diabetes, obesidade, exposição a citocinas e estresse oxidativo.
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Anexo 1 – Secreção estática de insulina estimulada por glicose em ilhotas cultivadas por 24 horas
com ou sem DHEA. Soro Fetal Bovino tratado com carvão ativado conforme descrito
em Material e Métodos. Grupos de 5 ilhotas foram incubadas por 60 minutos com meio de
Krebs-bicarbonato contendo glicose nas concentrações de 2.8 e 11.1 mM. As ilhotas foram
lavadas com Krebs-bicarbonato após o cultivo, antes da realização do experimento de
secreção. Alíquotas do sobrenadante foram submetidas a técnica de radioimunoensaio para
quantificação dos níveis de insulina conforme descrito em Material e Métodos. Resultados
apresentados como média ± EPM de 3 experimentos distintos.
* p < 0,05 em relação a 2.8 mM de glicose.
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Anexo 2 – Secreção estática de insulina estimulada por glicose em ilhotas cultivadas por 72 horas
com ou sem DHEA. Grupos de 5 ilhotas foram incubados por 60 minutos com meio de
Krebs-bicarbonato contendo glicose nas concentrações de 2.8 e 11.1 mM, em quadruplicatas.
As ilhotas foram lavadas com Krebs-bicarbonato após o cultivo, antes da realização do
experimento de secreção.Alíquotas do sobrenadante foram submetidas a técnica de
radioimunoensaio para quantificação dos níveis de insulina conforme descrito em Material e
Métodos. Resultados apresentados como média ± EPM de 2 experimentos distintos. * p < 0,01
em relação ao controle 2,8mM de glicose.
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