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RESUMO 

 

SCHUKARUCHA GOMES, A. A alta concentração de glicose afeta a sinalização e 
o transporte de glicina em células secretoras de insulina? 2019. 50 f. Dissertação 
(Mestrado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2019. 
 

As células β pancreáticas secretam insulina, um hormônio essencial para a 

homeostase glicêmica. Sua secreção é principalmente desencadeada por aumento 

na concentração extracelular de glicose, com deflagração de potenciais de ação, e é 

influenciada por vários neurotransmissores presentes nas ilhotas pancreáticas. Entre 

eles está a glicina, cujo papel nessas células só começou a ser elucidado 

recentemente. Os seus transportadores de membrana 1 (GlyT1) e 2 (GlyT2) medeiam 

a captação deste aminoácido do meio extracelular para o intracelular, o que afeta a 

sua disponibilidade nas vizinhanças da face extracelular da membrana plasmática. 

Portanto, os GlyTs podem modular de forma indireta a sinalização da glicina. Esse 

neurotransmissor age através de seus receptores ionotrópicos (GlyRs), os quais são 

canais iônicos ativados por ligante, seletivamente permeáveis ao íon cloreto. Os 

GlyRs são formados por diferentes combinações de suas 5 subunidades (α1-4 e β). 

Já foi demonstrado que esses receptores estão presentes e são funcionais nas células 

β humanas, participando de uma retroalimentação positiva na secreção de insulina. 

Porém, viu-se que em ilhotas de doadores diabéticos os receptores de glicina 

possuem menor atividade. Não se sabe os mecanismos por trás desse achado. O 

objetivo deste trabalho foi investigar se a exposição crônica das células beta a 

diferentes concentrações de glicose, um fator presente no diabetes, é responsável por 

alterar a sinalização pelos GlyRs, através de mudanças em sua expressão e/ou em 

sua atividade. Para isso nós cultivamos a linhagem de células β INS-1E por 24 horas 

em concentrações de glicose 3 mM, 11.1 mM e 30 mM. Os tratamentos utilizados não 

influenciaram na viabilidade das células, verificada por citometria de fluxo. Nós 

quantificamos a expressão gênica dos GlyTs e das subunidades dos GlyRs, através 

de qPCR. A expressão das subunidades α1, α3 e β dos GlyRs não foi influenciada 

pelas diferentes concentrações de glicose utilizadas. Já a expressão dos GlyTs foi 

modulada pelas diferentes concentrações de glicose, com aumento relativo da 

expressão de GlyT1 em glicose 3 mM em relação às demais concentrações. 

Contrariamente, a expressão de GlyT2 acompanhou o aumento da concentração de 



glicose no meio de cultivo. Entretanto, experimentos em que a condição de alta 

concentração de glicose foi comparada a um controle osmótico com adição equimolar 

de manitol sobre a concentração de glicose basal não demonstraram diferenças na 

expressão dos GlyTs entre essas condições, bem como à adição de anticorpo anti-

insulina ao meio de cultivo. Nós registramos a corrente elétrica dessas células pela 

técnica de whole-cell patch-clamp, e encontramos indícios de correntes induzidas pela 

glicina. Portanto, demonstramos neste trabalho a expressão dos receptores e dos 

transportadores de glicina nas células INS-1E, e encontramos evidências 

eletrofisiológicas que indicam que os GlyRs são funcionais nessa linhagem, validando 

esse modelo celular para o estudo da regulação da secreção de insulina pela glicina. 

As alterações aqui relatadas na expressão dos transportadores de glicina com a 

variação da concentração de glicose parecem refletir uma resposta à alteração da 

osmolaridade, em lugar de uma resposta metabólica à glicose ou à sinalização de 

insulina. 

 

Palavras-chave: Receptores de glicina. Transportadores de glicina. Células β. 

Células INS-1E. Concentração extracelular de glicose.  
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ABSTRACT 

 

SCHUKARUCHA GOMES, A. Does high glucose concentration affect the glycine 
signaling and transport in insulin secreting cells? 2019. 50 p. Dissertation 
(Master’s in Human Physiology) – Institute of Biomedical Sciences, University of São 
Paulo, São Paulo, 2019. 
 

The pancreatic β cells secrete insulin, an essential hormone for glucose homeostasis. 

Its secretion is elicited by an increase in the extracellular glucose concentration, with 

the triggering of action potentials, and can be influenced by various neurotransmitters 

found in the pancreatic islets. Among them is glycine, whose role in these cells was 

only recently unraveled. Its membrane transporters 1 (GlyT1) and 2 (GlyT2) mediate 

the cellular uptake of this amino acid from the extracellular to the intracellular 

compartment, which affects its disponibility in the vicinities of the extracellular plasma 

membrane. Therefore, the GlyTs can indirectly affect the glycine signaling. This 

neurotransmitter acts through its ionotropic receptors (GlyRs), which are ligand-gated 

ion channels, selectively permeable to the ion chloride. These channels can be 

composed by different combinations of its 5 subunits (α1-4 and β). It has been 

demonstrated that these receptors are present and functional in human β cells, and 

they participate in a positive feedback loop during insulin secretion. However, in islets 

from diabetic donors, the GlyRs activity is diminished, and the mechanisms 

responsible for this difference are still unknown. Our study aimed to investigate if the 

exposure of the β cells to different glucose concentrations, a main feature of diabetes, 

is responsible for this difference in the physiological role of the GlyRs, through changes 

in its expression and/or its activity. For that we used the β cell line INS-1E, and 

cultivated these cells for 24 hours in 3 mM, 11.1 mM or 30 mM glucose. The treatments 

used did not affect the cell viability, measured by flow cytometry. We quantified the 

genetic expression of the GlyRs subunits and of the GlyTs, through qPCR. The gene 

expression of the GlyRs subunits α1, α3 and β was not influenced by the different 

glucose concentrations used. The GlyTs expression was modulated by the different 

glucose concentrations, with a relative increase in the expression of the GlyT1 in 3 mM 

glucose in comparison with the other concentrations. Conversely, the expression of the 

GlyT2 followed the increase of glucose concentration in the media. However, in 

experiments were the high glucose condition was compared to an osmotic control with 

the equimolar addition of mannitol to the basal glucose concentration, and with the 



addition of anti-insulin antibody to the culture media, there was no difference in the 

expression of the GlyTs. We recorded the electric current of these cells thrsough the 

whole cell patch-clamp technique, and found signs of glycine-induced currents. 

Therefore, we demonstrate in this work the expression of the glycine receptors and 

transporters, and we found electrophysiological evidence which indicates that the 

GlyRs are functional in the INS-1E cells. This validates this cell model for the study of 

the insulin secretion regulation by glycine. The alterations here reported in the 

expression of the GlyTs in the different glucose concentrations seem to reflect a 

response to the osmolarity changes, instead of a metabolic response to the glucose or 

to the insulin signaling. 

 

Keywords: Glycine receptors. Glycine transporters. β cells. INS-1E cells. Extracellular 

glucose concentration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 As células β e a secreção de insulina 

 

As ilhotas pancreáticas são compostas por diferentes células endócrinas que 

mantêm a homeostase glicêmica do organismo. Suas principais células são as ɑ, 

secretoras de glucagon, as β, secretoras de insulina, e as δ, secretoras de 

somatostatina. Essas células são eletricamente excitáveis, e sua secreção hormonal 

é desencadeada por potenciais de ação (Moriyama et al., 2003). As células das ilhotas 

podem modular a sua própria função através de interações autócrinas e/ou parácrinas 

entre si (Gammelsaeter et al., 2004, Hayashi et al., 2003, Moriyama et al., 2003). 

A insulina é o principal hormônio hipoglicemiante do organismo, sendo que a 

sua secreção insuficiente para as necessidades corporais resulta em hiperglicemia. 

Essa é a principal característica do diabetes mellitus, uma doença com proporções 

epidêmicas atualmente (Rorsman; Braun, 2013). 

A glicose é o principal estímulo para a secreção desse hormônio. Em situações 

fisiológicas, após a alimentação ocorre um aumento da glicemia, e a glicose 

plasmática é captada em maior quantidade pelas células β. Ao ser metabolizada, ela 

causa um aumento na concentração intracelular de ATP. Esse aumento na razão 

ATP/ADP promove o fechamento de canais para potássio dependentes de ATP (KATP). 

Com isso, os íons potássio, que antes seguiam um fluxo resultante do citoplasma para 

o meio extracelular por esses canais, passam a se acumular dentro da célula. Se o 

potencial de membrana for despolarizado até que seja atingido o limiar de 

excitabilidade, é desencadeado um potencial de ação decorrente da abertura de 

canais para sódio, para cálcio e para potássio dependentes de voltagem. A entrada 

de cálcio pelos seus canais leva a um aumento na concentração intracelular desse 

íon, o que promove a exocitose dos grânulos secretórios contendo insulina (Ashcroft; 

Rorsman, 2013). Portanto, a glicose acopla o metabolismo celular à atividade elétrica. 

A regulação da secreção de insulina também é influenciada por outros 

metabólitos presentes na corrente sanguínea, como aminoácidos e lipídios 

(Newsholme et al., 2011, Rorsman; Braun, 2013), e por neurotransmissores presentes 

nas ilhotas pancreáticas (Allen, 2000, Satin; Kinard, 1998). Estes podem ser 

secretados pela inervação autonômica presente no pâncreas (Allen, 2000) ou pelas 

suas próprias células endócrinas (Hayashi et al., 2003, Moriyama et al., 2003). A perda 



 

da sinalização adequada feita pelos neurotransmissores nas ilhotas já foi apontada 

como um dos fatores presentes no diabetes mellitus do tipo 2, e um possível alvo de 

tratamento para essa doença (Caicedo, 2013, Yan-Do et al., 2017, Marquard et al., 

2015). Entre os neurotransmissores presentes nas ilhotas está a glicina, cujo papel 

nas células β só começou a ser elucidado recentemente. 

 

1.2 Receptores e transportadores de glicina 

 

A glicina é um aminoácido não-essencial, sintetizado a partir da serina. Além 

de ser um nutriente, ela possui um importante papel como neurotransmissor inibitório 

no sistema nervoso central, principalmente no tronco encefálico e na medula espinal 

(Betz; Laube, 2006). A base da ação da glicina como molécula sinalizadora é através 

de seus receptores ionotrópicos (GlyRs), os quais são canais iônicos ativados por 

ligante, permeáveis ao íon cloreto. Esses canais são pentâmeros que podem ser 

formados por diferentes arranjos de suas 5 subunidades, chamadas α1-4 (expressas 

pelos genes Glra1-4, respectivamente) e β (expressa pelo gene Glrb). Os GlyRs são 

ancorados nas sinapses pela proteína gefirina, que se liga exclusivamente à 

subunidade β e conecta esses receptores ao citoesqueleto (Betz et al., 1999). 

A estequiometria exata entre essas subunidades ainda é alvo de controvérsia. 

Alguns autores sugerem a estequiometria de 2α : 3β (Yang et al., 2012, Grudzinska et 

al., 2005), e outros de 3α : 2β (Durisic et al., 2012). As subunidades α1-4 são capazes 

de formar receptores homoméricos funcionais em sistemas de expressão 

recombinante, mas a extensão da expressão fisiológica dos receptores nessa 

configuração ainda não é clara. A subunidade β é capaz apenas de formar receptores 

heteroméricos. Os estudos com receptores recombinantes mostraram que receptores 

homoméricos e heteroméricos possuem diferentes condutâncias (Lynch, 2009). 

Nas sinapses glicinérgicas, a glicina é recaptada pelas células por dois subtipos 

de transportadores situados na membrana plasmática: o transportador de glicina 1 

(GlyT1) e 2 (GlyT2). Ambos são cotransportadores eletrogênicos, sendo que o GlyT1 

possui uma estequiometria de 2 Na+ : 1 Cl- : 1 glicina, enquanto a do GlyT2 é de 3 Na+ 

: 1 Cl- : 1 glicina. Já o transporte intracelular de glicina para as vesículas secretórias é 

feito pelo transportador vesicular de aminoácidos inibitórios (VIAAT), capaz de 

transportar também o neurotransmissor GABA (Eulenburg et al., 2005). 



 

Em neurônios, a ativação de certas vias intracelulares é capaz de influenciar a 

atividade dos GlyRs através de sua fosforilação (Legendre, 2001, Caraiscos et al., 

2002). Entre elas está a via da PI3K, que resulta na ativação da proteína Akt 

(Caraiscos et al., 2007), a via da PKA e a da PKC (Webb; Lynch, 2007). 

Apesar de sua ação clássica como inibitória, já foi relatada a ação da glicina 

como excitatória em certos neurônios embrionários e adultos (Boehm et al., 1997, 

Kunz et al., 2012, Reichling et al., 1994). Quando a glicina se liga aos seus receptores, 

esses canais se abrem e aumentam a condutância da membrana pós-sináptica ao 

cloreto (Betz et al., 1999). Na maioria dos neurônios, como o potencial de equilíbrio 

do cloreto é mais negativo do que o potencial de membrana, ocorre um influxo 

resultante desse íon e uma hiperpolarização da célula. Porém, em células cujo 

potencial de equilíbrio do cloreto é mais positivo do que o potencial de membrana, 

ocorre um efluxo resultante desse íon quando esses canais são ativados, e uma 

consequente despolarização da membrana (Betz et al., 1999). Isso ocorre em células 

β humanas, nas quais o potencial de equilíbrio do cloreto é de –33 mV (Yan-Do et al., 

2017), enquanto o potencial de repouso da membrana é de –70 mV (Rorsman; Braun, 

2013). 

 

1.3 Glicina nas células β 

 

A glicina é considerada um biomarcador para o diabetes do tipo 2, uma vez que 

sua concentração plasmática é inversamente relacionada ao risco e à ocorrência 

dessa doença (Yan-Do et al., 2017). Além disso, a ingestão deste aminoácido melhora 

a tolerância à glicose e promove secreção de insulina (Gannon et al., 2002, Gonzalez-

Ortiz et al., 2001). Nas ilhotas pancreáticas, esse neurotransmissor exerce uma 

sinalização autócrina nas células β. A glicina age diretamente nessas células através 

de seus receptores ionotrópicos, os quais estão presentes e são funcionais. Em ilhotas 

humanas, altas concentrações desse aminoácido são capazes de aumentar a 

secreção de insulina (Yan-Do et al., 2016). 

Já foi demonstrado que as células β secretam glicina junto com a insulina. 

Portanto, esse neurotransmissor exerce uma retroalimentação positiva na secreção 

desse hormônio (Figura 1). 

 

 



 

 
 
Figura 1 – Mecanismo de secreção de insulina estimulada pela glicose e o possível papel dos 
GlyRs nas células beta pancreáticas. Após a glicose entrar nas células β, ela é metabolizada 
e aumenta os níveis intracelulares de ATP, o que promove o fechamento dos KATP. 
Consequentemente, ocorre uma despolarização da célula, e se o limiar de excitabilidade for 
atingido é desencadeado um potencial de ação. Os canais para cálcio dependentes de 
voltagem se abrem, causando um aumento na concentração intracelular desse íon, o que 
resulta na exocitose das vesículas contendo insulina. A glicina secretada junto com a insulina 
age em seus receptores, causando um efluxo resultante do íon cloreto, o que aumenta a 
despolarização da célula. 

 

A insulina, por sua vez, é capaz de potencializar a ação dos receptores 

ionotrópicos de glicina (Yan-Do et al., 2016), assim como acontece no sistema 

nervoso central (Caraiscos et al., 2007). Porém, em experimentos com ilhotas de 

doadores com diabetes do tipo 2, os receptores de glicina apresentaram correntes 

com menores amplitudes, e a insulina não foi capaz de potencializar sua atividade 

(Yan-Do et al., 2016). Ainda não se sabe conclusivamente o mecanismo por trás desse 

achado. 



 

Um dos fatores presentes em todos os tipos de diabetes é a exposição crônica 

dos vários tecidos à alta concentração de glicose plasmática, a qual é capaz de alterar 

o funcionamento das células β de diversas maneiras (Brereton et al., 2014, Brereton 

et al. 2016). Desse modo, a hiperglicemia crônica poderia alterar a função dos 

receptores de glicina por algum mecanismo intracelular, como a via da PI3K, que é 

capaz de modular esses receptores no sistema nervoso central. Essa via poderia agir 

através da modulação da expressão (gênica ou proteica) dos GlyRs ou da diminuição 

de sua atividade, modificando assim a repercussão de sua atividade nas células β. 

 

1.4 Justificativa 

 

Apesar do papel fisiológico dos receptores de glicina nas células β ter sido 

estabelecido, ainda não se sabe o que causa a alteração do funcionamento desses 

receptores no diabetes. O presente projeto propõe investigar a hipótese de que a 

hiperglicemia seria o fator responsável por alterar a função desses receptores, 

contribuindo assim para o entendimento da sinalização desse aminoácido nas ilhotas 

pancreáticas. A sinalização por neurotransmissores se mostra um aspecto cada vez 

mais importante da fisiologia das células β e está emergindo como um novo alvo para 

o tratamento da diabete melito. Utilizamos a linhagem INS-1E, onde encontramos 

previamente a expressão gênica dos GlyRs, para investigar esse fenômeno 

especificamente nas células β, sem a influência de possíveis fatores parácrinos 

advindos de outras células endócrinas presentes nas ilhotas pancreáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 Constatamos que os tratamentos utilizados não influenciam na viabilidade, 

apoptose e morte celular; 

 

 A expressão gênica dos GlyRs não foi modulada pelas diferentes concentrações 

de glicose usadas; 

 

 A expressão dos GlyTs 1 e 2 foi alterada pela glicose. Entretanto, não houve 

diferença na expressão desses transportadores nas condições de glicose alta e 

glicose basal com concentração equimolar de manitol, o que sugere  que as 

alterações sejam devido à mudança da osmolaridade e não de um efeito 

metabólico da glicose; 

 

 Verificamos que as mudanças na expressão gênica dos GlyTs não foram 

mediadas pela concentração de insulina no meio; 

 

 Encontramos evidências eletrofisiológicas que indicam que os GlyRs são 

funcionais nessa linhagem. 
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