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RESUMO

Vilas-Boas EA. Tratamento crônico com ácido palmítico aumenta o conteúdo de
superóxido e a apoptose de células BRIN-BD11 com participação da NADPH
oxidase, sem envolvimento do GPR40 [dissertação (Mestrado em Fisiologia
Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo;
2013.
A exposição crônica a ácidos graxos (AGs), principalmente saturados, pode
provocar disfunção da célula beta com redução da secreção de insulina e indução
de apoptose, fenômeno conhecido como lipotoxicidade. O desenvolvimento de
lipotoxicidade em células beta pancreáticas tem sido relacionado a diversos fatores,
como: estresse de retículo endoplasmático (RE), estimulação crônica do receptor de
ácidos graxos GPR40 e aumento de espécies reativas de oxigênio (EROs)
provenientes, entre outras fontes, da enzima NADPH oxidase. Tais mecanismos não
ocorrem isolados e podem estar interligados. Apesar das evidências existentes em
outros tipos celulares, a relação entre NADPH oxidase e estresse de RE, levando à
apoptose de células beta pancreáticas ainda requer maiores investigações. Dessa
forma, pretendeu-se explorar como possíveis mecanismos de lipotoxicidade: o
estresse de RE, a estimulação crônica do GPR40 e a geração de EROs pela enzima
NADPH oxidase, bem como as possíveis relações entre NADPH oxidase e estresse
de RE. Verificamos que cronicamente o ácido palmítico provocou aumento no
conteúdo de superóxido e diminuição do conteúdo e secreção de insulina. Além
disso, a enzima NADPH oxidase é importante, porém não é a única fonte de
produção de superóxido após tratamento crônico com ácido palmítico. A inibição da
NADPH oxidase com o inibidor farmacológico VAS2870 reverteu a apoptose
provocada pela exposição crônica ao ácido palmítico e apresentou relação com uma
menor expressão proteica de um dos marcadores do estresse de retículo (PERK). O
GW9508, agonista do GPR40, não provocou os mesmos efeitos observados
cronicamente com o ácido palmítico, sugerindo que a ativação da via do GPR40 não
esteja envolvida nestes processos.
Palavras-chave: Ácido palmítico. Lipotoxicidade. GPR40. NADPH oxidase. Estresse
de retículo.

ABSTRACT
Vilas-Boas EA. Tratamento crônico com ácido palmítico aumenta o conteúdo de
superóxido e a apoptose de células BRIN-BD11 com participação da NADPH
oxidase, sem envolvimento do GPR40 [dissertation (Masters thesis in Human
Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo; 2013.
Chronic exposure to fatty acids, particularly saturated fatty acids, can lead to beta
cell dysfunction, reduction of insulin secretion and apoptosis induction, condition
known as lipotoxicity. The development of lipotoxicity in pancreatic beta cells has
been related to many conditions, such as: endoplasmic reticulum stress, chronic
stimulation of GPR40 and increased production of reactive oxygen species (ROS)
from, among other sources, the enzyme NADPH oxidase. Such mechanisms do not
occur isolated and may be interconnected. Despite the existing evidence in other
cellular types, a connection between NADPH oxidase and reticulum stress, leading to
apoptosis in pancreatic beta cells still require further investigations. Thus, in this work
we intended to explore as possible mechanisms of lipotoxicity: the reticulum stress,
the chronic stimulation of GPR40 and the NADPH oxidase generation of ROS, as
well as possible relations between NADPH oxidase and reticulum stress. Our results
show that chronically palmitic acid induced an increase in the superoxide content and
a decrease in the insulin content and secretion. Furthermore, the enzyme NADPH
oxidase is important, but not the only source, for chronic palmitic acid induced
superoxide formation. NADPH oxidase inhibition by the pharmacological inhibitor
VAS2870 reverted the apoptosis induced by chronic exposure to palmitic acid, and
was related to a lower expression of a reticulum stress marker (PERK). GW9508,
GPR40 agonist, did not produced the same effects observed after chronic treatment
with palmitic acid, suggesting that activation of GPR40 pathway is not involved in
these processes.
Keywords: Palmitic acid. Lipotoxicity. GPR40. NADPH oxidase. Reticulum stress.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Fontes de energia para a célula beta
1.1.1 Glicose
As células beta das ilhotas pancreáticas são responsáveis pela produção,
armazenamento e liberação de insulina. Esses processos são modulados,
principalmente, pelas concentrações plasmáticas de glicose, principal combustível
fisiológico da célula beta. A glicose presente no plasma entra rapidamente na célula
beta através do transportador de glicose específico GLUT-2 e é, então, fosforilada
pela enzima glicoquinase (primeira enzima da via glicolítica), gerando glicose-6fosfato. A partir daí, a glicose-6-fosfato sofre diversas modificações pelas enzimas
da via glicolítica, até a geração de piruvato. O piruvato entra na mitocôndria e é
transformado em acetil-CoA, o qual será oxidado pelo ciclo de Krebs (1-3).
A transferência de elétrons do ciclo de Krebs para a cadeia de transporte de
elétrons é mediada pela formação de NADH e FADH2, resultando na geração de
ATP. Portanto o metabolismo da glicose resulta num aumento da razão ATP/ADP no
citosol, o qual leva ao fechamento dos canais para K + sensíveis ao ATP (KATP)
presentes na membrana plasmática. Há, portanto um acúmulo de K + (carga
positiva), o que torna o potencial interno menos negativo, ou seja, provoca uma
despolarização da membrana. Isto leva a abertura dos canais para Ca 2+ do tipo L
(sensíveis à voltagem) e o Ca2+, que está mais concentrado no meio extracelular,
entra na célula de acordo com seu gradiente eletroquímico. Dessa forma, a
concentração de Ca2+ intracelular se eleva. O rápido aumento de Ca2+ intracelular
leva a mobilização e fusão com a membrana plasmática dos grânulos contendo
insulina e consequente secreção do hormônio (1-3).
O metabolismo da glicose ativa a fosfolipase C (PLC), levando à formação de
inositol-1,4,5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). Este último é um potente ativador
de isoformas específicas da proteína quinase C (PKC), envolvida na fosforilação de
enzimas que também participam da exocitose dos grânulos de insulina. O IP 3
promove a abertura dos canais para Ca2+, presentes na membrana do retículo
endoplasmático, liberando mais Ca2+ para o citosol, potencializando o processo
secretório (1-3).
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Outros nutrientes, como aminoácidos e ácidos graxos também podem afetar
marcadamente a secreção de insulina estimulada pela glicose (GSIS).

1.1.2 Ácidos graxos
Os ácidos graxos (AGs) se difundem livremente através da membrana
plasmática das células beta e no interior da célula são convertidos a acil-CoAs de
cadeia longa (LC-CoA) e transportados pela carnitina palmitoil transferase tipo I
(CPT-I) para o interior da mitocôndria para serem beta-oxidados (4).
Em situações de altas concentrações de glicose, a oxidação dos AGs é
inibida pela formação de malonil-CoA pela acetil-CoA carboxilase. O malonil-CoA,
formado durante a oxidação da glicose inibe a CPT-I, bloqueando assim o transporte
de LC-CoA para o interior da mitocôndria. O acúmulo de LC-CoA no citosol leva ao
aumento dos níveis intracelulares de Ca2+ e a mudanças no estado de acilação de
proteínas envolvidas na exocitose. O LC-CoA também pode aumentar a fusão das
vesículas secretórias à membrana plasmática e daí aumentar a secreção de insulina
(5).
Os AGs possuem um papel importante na função da célula beta. Evidências
mostram que a depleção dos níveis de AGs na ilhota leva a prejuízo da secreção de
insulina e que o restabelecimento dos níveis de AGs causa recuperação, sugerindo
que os AGs intracelulares são importantes para a integridade da secreção de
insulina (6).
Além disso, o estímulo agudo de AGs pode amplificar a GSIS (7-10), sendo
que a potência de amplificação aumenta com o tamanho da cadeia carbônica e
diminui com o grau de instauração (9, 11). Dessa forma, quanto maior a cadeia
carbônica, mais potente o estímulo à secreção e quanto maior o grau de
insaturação, menos potente é o estímulo (9, 11).
Um avanço recente no entendimento dos mecanismos pelos quais os ácidos
graxos modulam a secreção de insulina foi a descoberta da expressão de receptores
de membrana acoplados a proteína G ativados por ácidos graxos (GPRs) (12-15).
Dentre eles, o GPR41 e o GPR43 são ativados por ácidos graxos de cadeia curta e
o GPR120, por ácidos graxos insaturados de cadeia longa (16).
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O receptor GPR40 é altamente expresso no Sistema Nervoso Central de
humanos (12), em ilhotas pancreáticas de ratos e camundongos (12) e em linhagens
celulares secretoras de insulina (7, 8). Tal receptor é ativado por ácidos graxos de
cadeia média e longa, saturados (C12 – C18) ou insaturados (C18 a C20), tais como
os ácidos palmítico, oleico e linoleico (8, 12, 14).
Após a ligação do ácido graxo ao GPR40, a proteína Gq é ativada,
provocando estímulo da atividade da PLC, levando à hidrólise do fosfatidilinositol
4,5-bifosfato (PIP2) em DAG e IP3, que ativa a PKC e mobiliza cálcio do retículo
endoplasmático, respectivamente (14, 16-19).
Estudos in vitro demonstram que a inibição do GPR40 provoca diminuição
da secreção de insulina estimulada por ácidos graxos (7, 14). Além disso, ilhotas
pancreáticas humanas de portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) apresentam
expressão diminuída do GPR40 (20) e indivíduos obesos apresentam maior
frequência de mutação do GPR40, levando a prejuízo no aumento da concentração
intracelular de cálcio e, consequentemente, prejuízo na secreção de insulina (21).
Dessa forma, estudos recentes têm relacionado o GPR40 como possível
alvo para a produção de novos fármacos para o tratamento do DM2 (22, 23).
Moléculas agonistas já foram desenvolvidas (24, 25), algumas inclusive com
biodisponibilidade oral (26, 27) e têm sido utilizadas em estudos de secreção de
insulina. Uma delas, o TAK-875 foi o primeiro agonista do GPR40 a ser testado em
portadores do DM2 e provocou diminuição da concentração plasmática de glicose e
aumento da secreção de insulina. Porém, como o período de exposição ao fármaco
foi muito curto (duas semanas), ainda não foi possível esclarecer o nível de atividade
anti-hiperglicemiante e o grau de segurança de sua utilização (28).
No presente projeto foi utilizado o agonista GW9508, obtido em 2006 (24) e
que apresenta estrutura bastante semelhante ao ácido linoleico, ácido graxo
insaturado de cadeia longa (29). O GW9508 é um ativador mais potente do GPR40
comparado com outros AGs, tais como os ácidos linoleico, palmitoleico, α-linolênico
e eicosapentaenoico (EPA). Apesar de também ativar o GPR120, o GW9508 é 100
vezes mais ativo para o GPR40 do que ao GPR120. A habilidade desse agonista em
estimular a secreção de insulina é maior em concentrações mais elevadas de
glicose, ou seja, a potencialização da secreção de insulina é glicose-dependente
(25).
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1.2 Lipotoxicidade
Apesar dos efeitos agudos benéficos de potencialização da GSIS, a
exposição crônica a níveis elevados de AGs, particularmente saturados, pode
provocar disfunção da célula beta com redução da biossíntese de insulina (30), da
secreção de insulina (31, 32) e indução de apoptose (33, 34), fenômeno conhecido
como lipotoxicidade (32-35).
A exposição crônica das células produtoras de insulina a ácidos graxos
saturados de cadeia longa, como o ácido palmítico, é tóxica, provocando diminuição
da GSIS e apoptose. Em contrapartida, ácidos graxos insaturados de cadeia longa,
como o ácido oleico, não apresentam toxicidade (34), além de apresentarem efeito
protetor da toxicidade dos primeiros, ou seja, atenuam os efeitos tóxicos dos AGs
saturados (36, 37).
Os mecanismos envolvidos na toxicidade provocada pelos ácidos graxos
saturados de cadeia longa ainda são controversos e não completamente entendidos.
Muitos mecanismos já foram sugeridos, tais como: (a) produção de ceramidas
derivadas de ácidos graxos (38, 39); (b) estresse de retículo endoplasmático (40-43);
(c) estimulação crônica do GPR40 (44-48); (d) geração de espécies reativas de
oxigênio (EROs) por fontes mitocondriais e extra-mitocondriais, como a enzima
NADPH oxidase, acompanhada pela redução da defesa antioxidante (35, 49), entre
outros. Tais mecanismos não ocorrem isolados e podem estar interligados.
Em relação às ceramidas, o ácido palmítico promove a formação dessas
substâncias em células beta (38) e o tratamento de ilhotas com análogos de
ceramidas leva a perda de viabilidade (50). Adicionalmente, um inibidor da síntese
de ceramidas (fumonisin-1B), atenuou a toxicidade induzida por palmitato em ilhotas
de roedores (51) e humanas (37), sugerindo que a formação de ceramidas esteja
envolvida na morte celular induzida por ácidos graxos.
Os demais possíveis mecanismos de ação da toxicidade dos ácidos graxos
foram explorados no presente trabalho de pesquisa e serão detalhados nas sessões
seguintes.
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1.3 Ácidos graxos e estresse de retículo endoplasmático
O retículo endoplasmático é uma importante organela presente em todas as
células, especialmente desenvolvido naquelas que produzem e secretam proteínas,
como as células beta pancreáticas. O retículo representa o local de tradução do
RNA mensageiro (RNAm) em proteínas e de modificações pós-traducionais das
proteínas, tais como dobramento, formação de pontes dissulfeto, glicosilação, entre
outras (52).
O estresse de retículo endoplasmático (RE) é causado por aumento de
proteínas mal dobradas, falha no dobramento/exportação de proteínas recémsintetizadas e depleção de Ca2+ do RE. No processo de síntese proteica, pode
ocorrer acúmulo de proteínas imaturas ou mal formadas, no lúmen do RE. A partir
daí, um mecanismo de segurança, chamado de resposta da proteína mal dobrada
(UPR), é ativado e tem como objetivo garantir que as proteínas sejam montadas de
forma adequada. Para tanto, alguns processos são desencadeados: 1) aumento de
expressão de chaperonas para aumentar a atividade de dobramento de proteínas e
prevenir a agregação proteica; 2) atenuação da tradução, a fim de reduzir a síntese
proteica e prevenir acúmulo adicional de proteínas mal dobradas; 3) degradação de
proteínas mal dobradas; 4) apoptose, ativada quando o estresse de retículo é
prolongado e a função dessa organela é extensamente prejudicada. Tais processos
são desencadeados pelas proteínas: enzima que requer inositol 1 (IRE1), quinase
do retículo PKR-like (PERK) e fator de ativação da transcrição (ATF6). No estado
basal, estas três proteínas são inibidas pela ligação com a chaperona proteína de
ligação (BiP) (53).
No estresse de retículo, o fator de transcrição ATF6 é translocado para o
complexo de Golgi, onde é clivado na sua forma ativa, a qual induz a transcrição de
chaperonas de retículo que vão auxiliar no enovelamento de proteínas (43). PERK é
uma proteína quinase transmembrânica que, no estresse de retículo, fosforila a
subunidade α do fator eucariótico de iniciação (eIf2α), provocando inibição do
processo de tradução de proteínas (54). IRE1 é uma proteína quinase
transmembrânica que, quando ativada, processa uma região do RNAm do fator de
transcrição XBP-1, o qual promove a transcrição de chaperonas e enzimas de
degradação (43).
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Figura 1 – Vias envolvidas no estresse de retículo endoplasmático.

Os mecanismos detalhados estão descritos no texto.
Fonte: Cnop (2010) (43).

O processo envolvido na degradação de proteínas mal dobradas é chamado
de degradação associada ao retículo (ERAD), na qual as proteínas mal dobradas
são detectadas pelo sistema de controle de qualidade do retículo, levadas ao citosol
e degradadas. Como dito anteriormente, quando o estresse de retículo é severo e
prolongado, uma resposta de morte celular por apoptose é ativada e envolve fatores
de transcrição mediadores da apoptose (CHOP), quinases (JNK) e caspases (53).
Células beta pancreáticas possuem um RE altamente desenvolvido,
necessário para estoques de Ca2+, biossíntese de insulina e dobramento de próinsulina recém-sintetizada. Portanto, as células beta são particularmente sensíveis
ao estresse de RE, o qual está intimamente ligado à apoptose (53).
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Nos últimos anos, o estresse de retículo tem sido relacionado com a
lipotoxicidade, que leva ao prejuízo da célula beta e ao desenvolvimento do DM2
(43). Ácidos graxos livres podem desencadear o estresse de retículo e levar à
disfunção da célula beta (40-43). Evidências sugerem que altos níveis de ácidos
graxos, como o ácido palmítico, prolongadamente podem levar a depleção de Ca 2+
do RE, o que poderia induzir estresse de RE e apoptose nas células beta (42). A
indução do estresse de RE, levando a apoptose da célula beta está mais
relacionada ao tratamento com AGs saturados, como o ácido palmítico, e não a AGs
insaturados, como o ácido oleico (40). No entanto os mecanismos envolvidos na
contribuição dos ácidos graxos para o desenvolvimento do estresse de retículo ainda
não são totalmente conhecidos.

1.4 Estimulação crônica do GPR40
A contribuição do GPR40 com os efeitos crônicos tóxicos dos AGs já foram
investigados por vários grupos (44-48), mas os resultados ainda são controversos.
Usando camundongo knockout para o GPR40, demonstrou-se a importância
deste receptor para a secreção aguda de insulina. A ausência de GPR40 protegeu
camundongos em dieta hiperlipídica de várias características associadas ao DM2
(hiperinsulinemia, intolerância a glicose e hipertrigliceridemia) e a superexpressão do
GPR40 levou a disfunção da célula beta (44). Tais resultados sugerem que a
superestimulação do GPR40 pode ser prejudicial a células beta em condições de
hiperlipidemia.
A inibição do GPR40 com um antagonista (DC260126) protegeu uma
linhagem de célula beta do estresse de retículo e apoptose induzidos pelo ácido
palmítico após 48 horas de tratamento, mostrando um possível papel do GPR40 no
desenvolvimento de estresse de retículo e apoptose em células beta (48).
No entanto, outros estudos mostram que a estimulação crônica do GPR40
não seria responsável por toxicidade. Após 72 horas de ativação do receptor com
molécula agonista (Cpd-B), não houve disfunção do processo secretório em ilhotas
isoladas (45). Além disso, a superexpressão de GPR40 em células beta
pancreáticas melhorou a tolerância oral a glicose e a secreção de insulina (46).
Muitos pesquisadores tem apostado no desenvolvimento de fármacos
agonistas do GPR40 para o tratamento de DM2 (22-28), porém, diante das
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controvérsias apresentadas, os mecanismos envolvidos na estimulação crônica
deste receptor ainda necessitam de estudos mais aprofundados e algumas lacunas
ainda precisam ser preenchidas para o desenvolvimento de fármacos seguros.

1.5 Espécies reativas de oxigênio
1.5.1 Enzima NADPH oxidase (estrutura e funcionalidade)
Nosso laboratório tem estudado a produção de espécies reativas de oxigênio,
especialmente superóxido, por ácidos graxos e sua possível relação com a secreção
de insulina e o funcionamento normal da célula beta.
Na célula, os principais locais de produção de superóxido são os complexos I
e III da cadeia respiratória mitocondrial e a ativação da enzima NADPH oxidase (55).
A enzima NADPH oxidase, encontrada em células fagocitárias, é um
complexo enzimático formado por três subunidades citosólicas (p47, p67 e p40) e
duas subunidades de membrana (gp91 e p22). As subunidades gp91 e p22 são
proteínas integrais de membrana, que formam o núcleo catalítico da enzima (56).
A ativação da enzima começa com a fosforilação da subunidade p47 pela
PKC, promovendo a subsequente translocação das subunidades citosólicas para a
membrana plasmática e sua associação com as subunidades de membrana. O
complexo montado produz ânions superóxido através da redução de uma molécula
de oxigênio, utilizando como doador de elétrons predominantemente uma molécula
de NADPH. O superóxido produzido é importante para eliminação de bactérias e
outros patógenos (56).
A expressão gênica e proteica desta enzima na célula beta pancreática foi
demonstrada pela primeira vez em estudos de nosso laboratório (57). Em estudos
posteriores, a utilização de oligonucleotídeo antisense para a subunidade p47
provocou diminuição do conteúdo de superóxido (58) e peróxido de hidrogênio em
ilhotas isoladas, além de provocar diminuição da secreção de insulina (59). Porém a
incubação com baixas doses de peróxido de hidrogênio provocou diminuição da
secreção de insulina em ilhotas isoladas, mostrando um importante papel desta
enzima no funcionamento da célula beta e no processo secretório, de forma que
tanto baixas quanto altas concentrações de espécies reativas de oxigênio podem
levar a um prejuízo da secreção de insulina (60).
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1.5.2 Ácidos graxos e espécies reativas de oxigênio
As EROs possuem um importante papel em processos fisiológicos como a
eliminação de bactérias e outros patógenos e modulação da secreção de insulina
(59). No entanto, também estão envolvidas em condições patológicas como
diabetes, doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.
A exposição de células beta a altas concentrações de ácidos graxos leva a
aumento da geração de EROs e, portanto, a toxicidade induzida por AGs pode ser
mediada pela elevada produção de EROs. A fonte de EROs pode ser mitocondrial
ou proveniente da enzima NADPH oxidase (35).
A expressão da subunidade p47 da enzima NADPH oxidase estava elevada
após 24 horas de tratamento com ácido palmítico, enquanto o ácido araquidônico
(AG poliinsaturado) não provocou tal aumento em células BRIN-BD11 (36). Além
disso, foi visto que exposições curtas ao palmitato em presença de baixa
concentração de glicose aumentam a produção de superóxido pela NADPH oxidase
em células secretoras de insulina e ilhotas pancreáticas (58).
O estímulo agudo da secreção de insulina por ácidos graxos na presença de
alta concentração de glicose é reduzido pela inibição da atividade da NADPH
oxidase (61) e a redução da secreção de insulina pela exposição crônica ao
palmitato é prevenida pela incubação de ilhotas de camundongo com um inibidor da
NADPH oxidase (apocinina) (49).
Tais

estudos

mostram

a

importância

da

NADPH

oxidase

para

o

funcionamento normal de células beta pancreáticas, bem como a influência dos
ácidos graxos, principalmente saturados, na expressão e atividade da enzima.
Para melhor estudar a interação entre NADPH oxidase e ácidos graxos em
células beta pancreáticas, utilizamos neste projeto três inibidores da NADPH
oxidase: apocinina, difenileneiodônio (DPI) e VAS2870. A apocinina inibe a
translocação da subunidade p47 para a membrana, inibindo assim a formação do
complexo (62). Consequentemente, há menor produção de espécies reativas de
oxigênio. Já o DPI abstrai um elétron da oxidase, levando à formação de um aduto
com a flavina adenina dinucleotídeo (FAD) e inibindo deste modo, a formação de
superóxido (63).
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VAS2870 é um inibidor da NADPH oxidase recém-sintetizado que age por
mecanismos ainda desconhecidos (64). Em um estudo com células endoteliais, o
aumento de espécies reativas de oxigênio na presença de lipoproteína de baixa
densidade (LDL) oxidada foi revertido após incubação na presença de VAS2870 por
duas horas (65). Em outro estudo a incubação de células musculares lisas
vasculares com 10 μM e 20 μM de VAS2870 aboliu completamente a geração de
espécies reativas de oxigênio pela enzima NADPH oxidase (66).

1.5.3 NADPH oxidase e estresse de retículo endoplasmático
A associação entre a geração de EROs e o estresse de retículo
endoplasmático já é conhecida, inclusive em células beta pancreáticas. Células beta
de camundongos diabéticos deficientes de CHOP mostraram-se mais resistentes ao
estresse oxidativo (67) e em um modelo de rato deficiente de eIf2α fosforilado, as
células beta exibiram aumento de apoptose e estresse oxidativo (68).
No entanto, a ligação entre estresse oxidativo relacionado à enzima NADPH
oxidase e estresse de retículo endoplasmático, levando a apoptose ainda não foi
suficientemente explorada.
Evidências recentes mostram que, em células cardíacas de camundongos
diabéticos, o tratamento com inibidor da NADPH oxidase (apocinina) provocou
inibição da expressão da enzima e da produção de EROs, além de inibição do
estresse de RE. Efeito semelhante foi encontrado em camundongos knockout para
Rac1 (69).
Além disso, em macrófagos, alguns estressores do retículo aumentam a
expressão da enzima NADPH oxidase e a deleção da enzima diminuiu a apoptose
provocada por esses estressores e diminuiu a expressão de alguns marcadores do
estresse de retículo (ATF4 e CHOP) (70).
Apesar das evidências existentes em outros tipos celulares, a relação entre
NADPH oxidase e estresse de RE em células beta pancreáticas ainda requer
maiores investigações.
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2 JUSTIFICATIVA

A exposição aguda das células beta pancreáticas a ácidos graxos saturados
está relacionada ao aumento da secreção de insulina, enquanto que a exposição
crônica leva à disfunção da célula beta. A produção de espécies reativas de oxigênio
por ácidos graxos está ligada ao estresse oxidativo, o qual leva à disfunção da célula
beta e ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. Além disso, a exposição crônica a
ácidos graxos pode levar ao estresse de retículo, o qual pode estar relacionado à
enzima NADPH oxidase.
BRIN-BD11 é uma nova linhagem celular desenvolvida após a eletrofusão das
células RINm5F com células de ilhota de rato e possui características semelhantes
às células beta pancreáticas normais, com a vantagem de sobreviver em cultura por
mais tempo. Dessa forma, é uma ferramenta útil para a realização de técnicas que
requerem longo tempo de incubação.
Assim, pretendeu-se explorar como mecanismos de lipotoxicidade o estresse
de retículo, a estimulação crônica do GPR40 e a geração de espécies reativas de
oxigênio pela enzima NADPH oxidase, bem como as possíveis relações entre
NADPH oxidase e estresse de retículo.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral
Avaliar, em células secretoras de insulina, o conteúdo de superóxido, a
apoptose, a expressão de marcadores do estresse de retículo e a secreção de
insulina após incubação com ácido palmítico ou com o agonista do GPR40 GW9508
na presença ou ausência de inibidores da NADPH oxidase.

3.2 Objetivos específicos
 estabelecer os protocolos a serem utilizados na cultura da linhagem
BRIN-BD11 (meio de incubação e concentração de DHE);
 avaliar o conteúdo de superóxido total pela linhagem BRIN-BD11 após
incubação na presença ou ausência de acido palmítico ou GW9508 (ativador
do GPR40) por 1 hora, 24 horas ou 48 horas;
 avaliar o conteúdo de superóxido total de células BRIN-BD11 após tratamento
de 48 horas com ácido palmítico ou GW9508 na presença ou ausência de
VAS2870 (inibidor da NADPH oxidase)
 comparar os resultados obtidos após 48 horas de tratamento com VAS2870 e
ácido palmítico com outros inibidores da NADPH oxidase (apocinina e DPI);
 avaliar a apoptose de células BRIN-BD11 após tratamento de 48 horas com
ácido palmítico ou GW9508 na presença ou ausência de VAS2870;
 avaliar o estresse de retículo, por Western Blotting, de células BRIN-BD11
após tratamento de 48 horas com ácido palmítico na presença ou ausência de
VAS2870;
 avaliar a secreção estática de insulina e o conteúdo de insulina de ilhotas
pancreáticas de ratos após tratamento de 48 horas com ácido palmítico ou
GW9508.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Cultura das células BRIN-BD11
As células BRIN-BD11 foram mantidas em meio de cultura RPMI 1640
(Gibco/Invitrogen, Carlsbad, CA, Estados Unidos) com 10% de soro fetal bovino
(SFB) (v/v), 0,1% de antibiótico (100 U/ml de penicilina e 0,1 mg/ml de
estreptomicina) e 11,1 mM de glicose em pH 7,4. As células foram mantidas em
incubadora (Nuaire, Plymouth, MA, Estados Unidos) a 37 °C em atmosfera de 5% de
gás carbônico (CO2), em 10-15 ml de meio de cultura em frascos para cultura
estéreis.

4.2 Testes de meio de cultura
As células BRIN-BD11 foram mantidas até 72 horas em placas de 24 poços
com meio RPMI 1640 (Gibco) com 1% de SFB e 1% de albumina livre de ácidos
graxos (ALAG). Foram testados diferentes volumes de incubação: 500 µl, 600 µl,
700 µl, 800 µl, 900 µl e 1000 µl. Para cada volume de incubação com meio RPMI
1% SFB e 1% ALAG, foi feito um respectivo controle com meio RPMI 10% SFB.

4.3 Determinação da concentração de DHE

2,5 x 105 células foram incubadas em meio RPMI 1640 (Gibco) com 11,1 mM
de glicose em pH 7,4 e mantidas a 37 °C até o dia seguinte em atmosfera de
5% CO2. Após o período de incubação, o meio foi trocado por RPMI com diferentes
concentrações de glicose (5,6, 11,1 ou 16,7 mM) e as células foram incubadas por
1 hora. Após 1 hora, o dihidroetídeo (DHE) (Invitrogen, Carlsbad, CA, Estados
Unidos) foi adicionado diretamente no meio de incubação e as células foram
mantidas por 20 minutos sob agitação, à temperatura ambiente. As concentrações
de DHE testadas foram: 5, 18, 21, 23, 25, 30, 35 e 40 µM. As células foram lavadas
com solução salina de tampão fosfato (PBS), tripsinizadas (100 µl de tripsina) e a
tripsina foi neutralizada com 200 µl de meio de cultura RPMI. O volume final total foi
colocado na placa de leitura e a fluorescência das células em suspensão foi
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analisada por citômetro de fluxo Guava EasyCyte (Millipore, Billerica, MA, Estados
Unidos).

4.4 Cultura das células BRIN-BD11 com ácido palmítico ou GW9508 e/ou
inibidor da NADPH oxidase (VAS2870, apocinina ou DPI)

As células foram incubadas por diferentes períodos de tempo (1 hora,
24 horas ou 48 horas) na ausência ou presença de diferentes concentrações de
ácido palmítico (Sigma-Aldrich, São Paulo, SP, Brasil) ou GW9508 (Tocris
Bioscience, Bristol, Inglaterra) na presença ou ausência de VAS2870 (Enzo Life
Sciences, Farmingdale, NY, Estados Unidos), apocinina (Sigma-Aldrich) ou
difenileneiodônio (DPI) (Sigma-Aldrich) em placas de 24 poços ou em garrafas para
cultura estéreis em atmosfera 5% CO2 a 37 ºC.
Em seguida, as células foram utilizadas nos ensaios de conteúdo de
superóxido total por citometria de fluxo, avaliação de apoptose por citometria de
fluxo e avaliação de proteínas do estresse de retículo endoplasmático por Western
Blotting.

4.5 Conteúdo de superóxido de células BRIN-BD11
O conteúdo de superóxido total foi avaliado por intermédio do dihidroetídeo
(DHE) ou hidroetidina (HE) (Invitrogen). A HE (excitação em 488 nm e emissão em
610 nm) é uma sonda fluorescente, livremente permeável às células na presença de
superóxido e muito sensível a óxido-redução. A reação entre o superóxido e a HE
resulta na formação de um produto oxidado, o brometo de etídeo, que se liga ao
DNA, corando o núcleo com fluorescência vermelha.
As células foram plaqueadas em placas de 24 poços para análise do
conteúdo de superóxido. Como a linhagem BRIN-BD11 apresenta um período de
duplicação de aproximadamente 24 horas, para cada tempo de incubação foi
estabelecido um número diferente de células por poço: 2,5 x 10 5 células/poço para
experimentos de 1 hora; 1,25 x 105 células/poço para experimentos de 24 horas;
6,25 x 104 células/poço para experimentos de 48 horas.
As células BRIN-BD11 já incubadas em meio RPMI receberam diferentes
estímulos, de acordo com o experimento:
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a) Ácido palmítico (100, 150 ou 200 µM) em 5,6 ou 16,7 mM de glicose por 1,
24 ou 48 horas;
b) Ácido palmítico (100 µM) em 11,1 mM de glicose na presença ou ausência
de VAS2870 (5 ou 10 µM), apocinina (25, 50 ou 100 µM) ou DPI (5 ou 10 nM) por 48
horas;
c) GW9508 (20, 50, 100, 150 ou 200 µM) em 5,6 ou 16,7 mM de glicose por 1,
24 ou 48 horas;
d) GW9508 (20 ou 100 µM) em 11,1 mM de glicose na presença ou ausência
de VAS2870 (5 ou 10 µM).
Após o período de incubação, as células foram incubadas com 40 µM de DHE
por 20 minutos à temperatura ambiente na ausência de luz, sob agitação. A
fluorescência foi detectada por citômetro de fluxo Guava EasyCyte (Millipore).

4.6 Apoptose de células BRIN-BD11
A apoptose das células BRIN-BD11 foi avaliada pelo reagente VIA COUNT
(Millipore, Billerica, MA, Estados Unidos). O VIA COUNT possui dois corantes de
ligação ao DNA para identificar as células viáveis, mortas e em processo de
apoptose.
0,6 x 105 células foram mantidas em placas de 24 poços em meio RPMI 1640
com 11,1 mM de glicose em pH 7,4 e mantidas até o dia seguinte em atmosfera de
5% CO2, a 37 °C. Após o período de incubação, o meio foi substituído por RPMI com
11,1 mM de glicose e os diferentes estímulos (100 µM de ácido palmítico na
ausência ou presença de 10 µM de VAS2870 ou 20 ou 100 µM de GW9508 na
ausência ou presença de 10 µM de VAS2870) e as células foram incubadas por 48
horas. Após as 48 horas, o meio de incubação foi guardado (pois possui células
mortas), as células aderidas foram lavadas com PBS, tripsinizadas (100 µl de
tripsina) e a tripsina foi neutralizada com 150 µl de meio de cultura RPMI. O volume
final total mais o meio de incubação guardado anteriormente foram transferidos para
eppendorf e centrifugados a 1200 rpm por 5 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi
descartado e o pélete ressuspendido em 50 µl de meio RPMI com 11,1 mM de
glicose. Foram transferidos 25 µl da suspensão para placa de leitura contendo 225 µl
de reagente VIA COUNT (Millipore). As células foram mantidas por cinco minutos na
ausência de luz, à temperatura ambiente. Após a incubação, a leitura da
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fluorescência das células em suspensão foi analisada por citômetro de fluxo Guava
EasyCyte (Millipore).

4.7 Estresse de retículo
O estresse de retículo foi avaliado através da expressão de marcadores
(PERK fosforilado, PERK total, eIf2α fosforilado, eIf2α total e CHOP-10) por Western
Blotting. Para tanto, as células foram incubadas em garrafas de 25 cm 2 (1 x 106
células/garrafa) em 5 ml de meio RPMI com 11,1 mM de glicose de um dia para o
outro, em atmosfera de 5% de CO2. No dia seguinte, as células receberam os
diferentes estímulos (100 μM de ácido palmítico em 11,1 mM de glicose na presença
ou ausência de 10 μM VAS2870) e foram incubadas por 48 horas.
Após o período de incubação, foi feita a extração de proteína utilizando o
tampão de lise RIPA (Thermo Scientific). A leitura da concentração de proteína em
cada amostra foi feita pelo reagente Pierce (Thermo Scientific), utilizando padrões
de albumina bovina que já vem prontos no kit. Em cada amostra foi adicionado
tampão Laemmli contendo ditiotreitol (DTT) (Bio-Rad, Hercules, CA, Estados Unidos)
para quebra das pontes dissulfeto. A mistura foi fervida por 5 minutos. Cerca de
30 µg de proteína total juntamente com marcador de peso molecular pré-corado
(Bio-Rad) foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE
8,5% ou 12%) seguida de transferência para membrana de PVDF (Millipore,
Billerica, MA, Estados Unidos) utilizando aparato para transferência Bio-Rad.
Após a transferência, as membranas foram tratadas com solução bloqueadora
(5% de leite desnatado) por duas horas, à temperatura ambiente. Em seguida, as
membranas foram lavadas com solução basal (três lavagens de dez minutos cada) e
incubadas overnight com anticorpos primários de proteínas relacionadas ao estresse
de retículo endoplasmático ou anti--tubulina (Invitrogen) (diluição 1:2000 em
solução de albumina bovina a 3%) como proteína constitutiva. Após o período de
incubação, as membranas foram novamente lavadas com solução basal (três
lavagens de dez minutos cada) e incubadas com anticorpo secundário anti-IgG
marcado com peroxidase (Calbiochem/Merck, Darmstadt, Alemanha) por 1 hora, à
temperatura ambiente. Finalmente as membranas foram lavadas com solução basal
(três lavagens de dez minutos cada) e posteriormente reveladas. Para revelação, as
membranas foram expostas ao reagente ECL (GE Healthcare, Oslo, Noruega) e as
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imagens foram capturadas pelo aparelho Image Quant 350 (GE Healthcare, Oslo,
Noruega). A análise quantitativa das bandas foi feita por densitometria com o auxílio
do programa ImageJ (Wayne Rasband, National Institutes of Health, Estados
Unidos).
A tabela 1 apresenta as proteínas analisadas, bem como os respectivos
anticorpos utilizados.

Tabela 1 - Anticorpos utilizados para análise da expressão proteica.
Anticorpo

Anticorpo

Fabricante

Concentração

Primário

Secundário

eIf2α fosforilado

Rabbit

Cell Signaling

1:1000

eIf2α total

Rabbit

Cell Signaling

1:1000

CHOP-10

Rabbit

Sigma

1:400

PERK fosforilado

Rabbit

Santa Cruz

1:400

PERK total

Rabbit

Santa Cruz

1:400

α-tubulina

Mouse

Millipore

1:2000

4.8 Animais
Para os experimentos de secreção e conteúdo de insulina, foram utilizados
ratos Wistar machos, com aproximadamente 60 a 90 dias de vida. Os animais foram
fornecidos pelo Biotério do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em
gaiolas coletivas (cinco por gaiola) à temperatura de 23 ± 2 °C sob ciclo iluminação
(claro/escuro) de 12/12 horas.

4.9 Isolamento de ilhotas de Langerhans
Os animais foram eutanasiados para a obtenção das ilhotas e realização dos
experimentos. O isolamento das ilhotas foi feito pelo método da colagenase (0,7
mg/ml - Collagenase Type V – Sigma-Aldrich) proposto por Lacy & Kostianovsky
(1967) (71) e modificado como descrito por Carpinelli, Curi & Malaisse (1992). Os
animais foram colocados em uma câmara de CO2 e decapitados. Foram submetidos
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à antissepsia da região abdominal com álcool 70%. Foi realizada a laparotomia
mediana e a exposição do ducto biliar que será clampeado na sua extremidade
distal e dissecado próximo ao pedículo hepático, por onde foi introduzida uma cânula
de polietileno e injetados, por via retrógada, cerca de 20 ml de solução de
colagenase em Hanks. A solução de Hanks contém NaCl 8 g/l, KCl 0,4 g/l, CaCl 2
0,14 g/l, MgSO4.7H2O 0,20 g/l, NaH2PO4 0,48 g/l, KH2PO4 0,06 g/l, NaHCO3 0,35 g/l,
H2O (qsp): 1 litro. Após inflar o pâncreas, o mesmo foi retirado e colocado em placa
de Petri para dissecação de gânglios linfáticos, tecido adiposo e vasos sanguíneos,
sendo fragmentado em pedaços e depositado em tubo falcon. A preparação foi
colocada em banho-maria a 37 °C durante 25 minutos. A seguir, foi agitado
manualmente

para separação

da

porção

exócrina

e

endócrina.

Após a

homogeneização, a mistura foi deixada em repouso por sete minutos e após este
período o sobrenadante foi aspirado. O volume do tubo falcon foi completado com
Hanks e novamente a mistura (produto de digestão + solução de Hanks) foi
homogeneizada. Este procedimento de lavagem foi repetido de 3 a 4 vezes. Após a
lavagem com Hanks foi realizada a coleta das ilhotas pancreáticas com micropipeta
e lupa.

4.10 Cultura das ilhotas
Grupos de 200-300 ilhotas foram incubadas overnight em placas para cultura
estéreis de 60 cm2 em meio de cultura RPMI 1640, acrescido de 10 mM de glicose,
10% de soro fetal bovino (SFB), 100 U/ml penicilina e 0,1 mg/ml de estreptomicina,
em atmosfera de 5% CO2, 37 °C.
Após o período de incubação, as ilhotas foram recoletadas com o auxílio de
uma micropipeta e transferidas para placas de seis poços (cinco ilhotas por poço e
cada condição em duplicata) com diferentes estímulos e mantidas por 48 horas. Os
estímulos foram: presença ou ausência de 100 μM de ácido palmítico ou 100 μM de
GW9508 em 5,6 ou 16,7 mM de glicose.

4.11 Secreção estática de insulina
Após o período de incubação de 48 horas, as ilhotas foram submetidas a um
estímulo agudo de glicose (5,6 ou 16,7 mM). Para tanto, as ilhotas foram retiradas
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do meio de incubação e pré-incubadas, sob agitação, em 500 µl de Krebs Henseleit
em 5,6 mM de glicose por 30 minutos a 37 °C. Após a retirada do meio de préincubação, as ilhotas foram incubadas, sob agitação, em 500 µl de Krebs com
diferentes concentrações de glicose (5,6 ou 16,7 mM) por 1 hora a 37 °C. O
sobrenadante foi removido e estocado a -20 °C para posterior dosagem de insulina
por radioimunoensaio. As ilhotas foram ressuspendidas em 500 μl de uma solução
de álcool-ácido (52 ml etanol, 17 ml água, 1 ml ácido clorídrico) e rapidamente
sonicadas em aparelho sonicador (Sonics & Materials, Newtown, CT, Estados
Unidos), provocando o rompimento das células para dosagem do conteúdo
intracelular de insulina.

4.12 Dosagem de insulina por radioimunoensaio
A quantidade de insulina secretada foi determinada por radioimunoensaio. Foi
feita uma solução reagente, contendo uma quantidade conhecida de anticorpo, uma
quantidade conhecida do hormônio marcado radioativamente (insulina marcada com
iodo –
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I, PerkinElmer, Turku, Finlândia) e uma quantidade desconhecida de

hormônio não radioativo (amostra). As duas formas de hormônio (radioativa e
amostra não-radioativa) competem pelos mesmos locais de ligação no anticorpo.
Portanto, quanto mais hormônio não-radioativo (amostra) estiver presente, menos o
hormônio radioativo irá se ligar.
O complexo insulina-anticorpo marcado formado foi precipitado com
polietilenoglicol e dosado em contador do tipo gama (PerkinElmer, Turku, Finlândia).
De acordo com a curva-padrão de concentrações conhecidas de hormônio
radioativo, foi determinada a concentração do hormônio não-radioativo em cada
amostra.

4.13 Análise estatística
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média e
analisados estatisticamente pelo programa GraphPad Prisma 5 (La Jolla, CA,
Estados Unidos). One-way ANOVA com pós-teste Tukey foi usada para comparar
valores entre múltiplos grupos; Two-way ANOVA com pós-teste de Bonferroni foi
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usado para comparar múltiplas medidas inter-relacionadas entre grupos. Valor de
p < 0,05 foi adotado como limite mínimo de significância.
Nos experimentos de avaliação do conteúdo de superóxido, os resultados
foram expressos em unidades arbitrárias. Foi feita uma normalização dos dados da
seguinte forma: uma condição experimental (controle) recebeu o valor 1 (Unidades
Arbitrárias) e as demais condições foram a variação sobre esta condição específica.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Conteúdo de superóxido com DHE após incubação com ácido palmítico por
1 hora, 24 horas ou 48 horas

Nosso objetivo inicial era avaliar se a exposição aguda ou crônica a diferentes
concentrações de ácido palmítico levava a maior produção de superóxido. Para
tanto, avaliamos o conteúdo de superóxido de células BRIN-BD11 após incubação
com ácido palmítico por diferentes períodos de tempo (1 hora, 24 horas ou 48 horas)
em 5,6 ou 16,7 mM de glicose (figuras 2 e 3).
Figura 2 – Conteúdo de superóxido em diferentes períodos de tempo após
incubação com ácido palmítico em 5,6 mM de glicose

Ácido palmítico - 5.6 mM glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100, 150 ou 200 μM de
ácido palmítico em 5,6 mM de glicose por 1 hora, 24 horas ou 48 horas. 1 hora e 24 horas: seis
experimentos independentes cada; 48 horas: cinco experimentos independentes. Todas as condições
em triplicata. **p<0,01 e ***p<0,001 quando comparados com o controle. Two-way ANOVA com pósteste Bonferroni.
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Figura 3 – Conteúdo de superóxido em diferentes períodos de tempo após
incubação com ácido palmítico em 16,7 mM de glicose

Ácido palmítico - 16.7 mM glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100, 150 ou 200 μM de
ácido palmítico em 16,7 mM de glicose por 1 hora, 24 horas ou 48 horas. 1 hora e 24 horas: seis
experimentos independentes cada; 48 horas: cinco experimentos independentes. Todas as condições
em triplicata. **p<0,01 e ***p<0,001 quando comparados com o controle. Two-way ANOVA com pósteste Bonferroni.

Agudamente, há um aumento no conteúdo de superóxido em 150 µM e
200 µM de ácido palmítico em 5,6 mM de glicose (figura 2) e em 200 µM de ácido
palmítico em 16,7 mM de glicose (figura 3). No entanto, após 24 horas de exposição,
esse aumento é revertido (figuras 2 e 3), provavelmente por um aumento da
atividade do sistema de defesa antioxidante da célula. Porém o conteúdo de
superóxido volta a aumentar após 48 horas, quando ocorreria uma possível falência
desse sistema. O aumento de superóxido é significativo apenas em baixa
concentração de glicose (figura 2) porque na presença de 16,7 mM de glicose as
defesas antioxidantes estão mais ativadas do que em 5,6 mM (72, 73). Apenas os
resultados com 100 µM de ácido palmítico em 48 horas estão apresentados, pois
acima desta concentração as células morrem.
Como o aumento crônico de superóxido foi observado a partir de 48 horas, os
experimentos posteriores foram realizados apenas nesse tempo de incubação.
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5.2 Conteúdo de superóxido com DHE após incubação com ácido palmítico na
presença ou ausência de VAS2870 por 48 horas

Em seguida, a fim de avaliar a participação da enzima NADPH oxidase na
produção de superóxido pelo ácido palmítico, realizamos a análise do conteúdo de
superóxido após incubação de células BRIN-BD11 em meio contendo 11,1 mM de
glicose e 100 µM de ácido palmítico na ausência ou presença do inibidor da enzima
NADPH oxidase (VAS2870) por 48 horas (figura 4).
Figura 4 – Conteúdo de superóxido após 48 horas de incubação com ácido
palmítico na presença ou ausência de VAS2870
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(Unidades Arbitrárias)
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de ácido palmítico
(AP) ou 5 μM de VAS2870 (VAS 5) ou 10 μM de VAS2870 (VAS 10) ou 100 μM de ácido palmítico e 5
μM de VAS2870 (AP VAS 5) ou 100 μM de ácido palmítico e 10 μM de VAS2870 (AP VAS 10) em
11,1 mM de glicose por 48 horas. Cinco experimentos independentes com triplicatas entre as
condições. *p<0,05 quando comparado ao controle; #p<0,05 quando comparado ao AP; &p<0,05
quando comparado ao VAS5; %p<0,05 quando comparado ao VAS10. One-way ANOVA com pósteste Tukey.

Ao analisarmos a figura 4, notamos que o ácido palmítico provocou um
aumento no conteúdo de superóxido após 48 horas de incubação em 11,1 mM
(concentração de glicose na qual a linhagem BRIN-BD11 é normalmente mantida),
compatível com o ocorrido nos experimentos anteriores em 5,6 mM de glicose
(figura 2). VAS2870 não foi capaz de reverter completamente o aumento de
superóxido provocado pelo ácido palmítico, já que AP VAS 5 e AP VAS 10 são
estatisticamente diferentes em relação ao controle. No entanto, o aumento foi em
parte revertido pelo fármaco, já que AP VAS 5 e AP VAS 10 são estatisticamente
diferentes de AP.
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Não podemos afirmar que o VAS2870 provocou inibição completa da enzima
NADPH oxidase. Além disso, como o DHE mede o conteúdo de superóxido total,
inibindo a NADPH oxidase com VAS2870, ainda temos a fonte mitocondrial de
superóxido. Os resultados mostram, portanto, que a NADPH oxidase é importante
para a produção crônica de superóxido pelo ácido palmítico, porém pode não ser a
única fonte desta espécie reativa.

5.3 Conteúdo de superóxido com DHE após incubação com ácido palmítico na
presença ou ausência de apocinina ou DPI por 48 horas

A fim de confirmar os resultados obtidos com VAS2870, utilizamos dois outros
inibidores da NADPH oxidase: apocinina e DPI. Na figura 5 observamos um
aumento no conteúdo de superóxido após incubação com ácido palmítico. Tal
aumento não foi revertido após incubação com apocinina na presença de ácido
palmítico (AP APO) em nenhuma das três concentrações de apocinina utilizadas.
Portanto, a apocinina não provocou o mesmo efeito do VAS2870.
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Figura 5 – Conteúdo de superóxido após 48 horas de incubação com ácido
palmítico na ausência ou presença de diferentes concentrações de
apocinina
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Células BRIN-BD11 foram tratadas com diferentes concentrações de apocinina: 25 μM (APO 25), 50
μM (APO 50) ou 100 μM (APO 100) na ausência ou presença de 100 μM de ácido palmítico (AP
APO) em 11,1 mM de glicose por 48 horas. Oito experimentos independentes com duplicatas entre as
condições. * p<0,05 quando comparado com o controle (CTR). One-Way ANOVA com pós-teste
Tukey.

Em relação ao DPI, testamos diversas concentrações entre 10 µM
(concentração usada por nosso grupo agudamente em ilhotas de rato) e 5 nM. Em
concentrações acima de 10 nM as células morrem. No gráfico da figura 6
observamos mais uma vez um aumento no conteúdo de superóxido com ácido
palmítico. O DPI não foi capaz de reverter tal aumento, no entanto é importante
notar que nas condições em que havia ácido palmítico na presença de DPI (AP DPI)
não houve diferença estatística em relação ao controle (CTR), nem em relação ao
ácido palmítico (AP). Portanto, o DPI não provocou a reversão de efeito do ácido
palmítico observada após tratamento com VAS2870, mas obtivemos uma condição
intermediária entre o controle e o ácido palmítico.
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Figura 6 – Conteúdo de superóxido após 48 horas de incubação com ácido
palmítico na ausência ou presença de diferentes concentrações de DPI
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Células BRIN-BD11 foram tratadas com diferentes concentrações de DPI: 10 nM (DPI 10) ou 5 nM
(DPI 5) na ausência ou presença de 100 μM de ácido palmítico (AP DPI) em 11,1 mM de glicose por
48 horas. Cinco experimentos independentes com duplicatas entre as condições. *p<0,05 quando
comparado com o controle (CTR). One-Way ANOVA com pós-teste Tukey.

5.4 Avaliação da viabilidade celular após incubação com ácido palmítico na
presença ou ausência de VAS2870 por 48 horas

Ácidos graxos saturados, como o ácido palmítico, estão relacionados à
apoptose de células beta em incubações crônicas (33, 34). Portanto, avaliamos a
apoptose de células BRIN-BD11 após o tratamento de 48 horas com ácido palmítico
na ausência ou presença de VAS2870. Os resultados estão divididos em:
porcentagem de células viáveis e não viáveis (somatório de células em apoptose e
mortas) (figura 7), porcentagem de células em apoptose (figura 8) e porcentagem de
células mortas por apoptose (figura 9).
O tratamento crônico com ácido palmítico provocou diminuição na viabilidade
celular (figura 7), a qual foi revertida pela inibição da NADPH oxidase com VAS2870
(figura 7).
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Figura 7 – Porcentagem de células viáveis e não viáveis após 48 horas de
incubação com ácido palmítico na ausência ou presença de VAS2870

Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de ácido palmítico
(AP) ou 10 μM de VAS2870 (VAS) ou 100 μM de ácido palmítico e 10 μM de VAS2870 (AP VAS) em
11,1 mM de glicose por 48 horas. Cinco experimentos independentes. * p<0,05 em relação ao
controle e # p<0,05 em relação ao ácido palmítico. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.
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Figura 8 – Porcentagem de células em apoptose após 48 horas de incubação com
ácido palmítico na ausência ou presença de VAS2870
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de ácido palmítico
(AP) ou 10 μM de VAS2870 (VAS) ou 100 μM de ácido palmítico e 10 μM de VAS2870 (AP VAS) em
11,1 mM de glicose por 48 horas. Cinco experimentos independentes. * p<0,05 em relação ao
controle. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.
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Figura 9 – Porcentagem de células mortas após 48 horas de incubação com ácido
palmítico na ausência ou presença de VAS2870
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de ácido palmítico
(AP) ou 10 μM de VAS2870 (VAS) ou 100 μM de ácido palmítico e 10 μM de VAS2870 (AP VAS) em
11,1 mM de glicose por 48 horas. Cinco experimentos independentes. Não houve diferença
estatística entre as condições. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.

A diminuição na viabilidade celular observada após o tratamento crônico com
ácido palmítico (figura 7) foi decorrente do aumento de células em processo de
apoptose (figura 8). Importante notar que o tratamento de 48 horas com ácido
palmítico não provoca aumento de células mortas (figura 9), mas sim de células em
apoptose (figura 8), ou seja, em 48 horas de incubação as células começam a entrar
em apoptose e, provavelmente, se o estímulo fosse mantido por mais tempo, a
porcentagem de células mortas seria maior do que o controle.
Como a inibição da enzima NADPH oxidase foi capaz de reverter a queda na
viabilidade celular provocada pelo ácido palmítico e a queda na viabilidade
aconteceu graças ao aumento de células em apoptose, sugerimos que a NADPH
oxidase participa da apoptose provocada pelo tratamento crônico com ácido
palmítico. Resultados semelhantes foram obtidos em macrófagos, em que a deleção
da enzima diminuiu a apoptose provocada por alguns conhecidos estressores do
retículo endoplasmático (70).

50

5.5 Avaliação de marcadores do estresse de retículo endoplasmático após
incubação com ácido palmítico na presença ou ausência de VAS2870 por
48 horas

Ácidos graxos livres podem desencadear o estresse de retículo e levar à
disfunção da célula beta (40-43). Evidências sugerem que altos níveis de ácidos
graxos saturados, como o ácido palmítico, podem levar ao estresse de RE e
consequente disfunção e apoptose de células beta (42). Baseados nos resultados de
viabilidade celular e apoptose, nos quais observamos que a inibição da NADPH
oxidase provocou uma melhora da viabilidade celular e redução da apoptose
provocada pelo ácido palmítico e pelo fato de existirem evidências da ligação entre a
NADPH oxidase e o estresse de RE em outros tipos celulares (69, 70), postulamos a
hipótese de que a inibição da NADPH oxidase poderia proteger as células através
da atenuação do estresse de retículo.
A fim de verificar essa hipótese, avaliamos a expressão de alguns
marcadores do estresse de retículo (PERK total, PERK fosforilado, eIf2α total, eIf2α
fosforilado e CHOP-10) após incubação de 48 horas com ácido palmítico na
ausência ou presença de VAS2870 (figuras 10, 11 e 12).
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PERK fosforilado / PERK total
(Unidades Arbitrárias)

Figura 10 – Expressão proteica de PERK fosforilado em relação a PERK total após
48 horas de incubação com ácido palmítico na ausência ou presença
de VAS2870
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11,1 mM glicose
Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 µM de ácido palmítico
(AP) ou 10 µM de VAS2870 (VAS) ou 100 µM de ácido palmítico e 10 µM de VAS2870 em 11,1 mM
de glicose por 48 horas. A análise do Western Blotting foi realizada utilizando anticorpo anti-PERK
fosforilado e anti-PERK total. Dez experimentos independentes. * p<0,05 quando comparado ao
controle. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.

Observamos um aumento na expressão proteica de PERK fosforilado/PERK
total após a incubação com ácido palmítico. A inibição da NADPH oxidase com
VAS2870 provocou reversão parcial desse efeito, já que a condição de ácido
palmítico na presença de VAS2870 (AP VAS) não é diferente estatisticamente do
controle nem do ácido palmítico.
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eIf2  fosforilado / eIf2  total
(Unidades Arbitrárias)

Figura 11 – Expressão proteica de eIf2α fosforilado em relação a eIf2α total após 48
horas de incubação com ácido palmítico na ausência ou presença de
VAS2870

38 kDa

eIf2 fosforilado

38 kDa

eIf2 total

50 kDa

-tubulina

1.5

CTR
AP
VAS
AP VAS

1.0

0.5

0.0

11,1 mM glicose
Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 µM de ácido palmítico
(AP) ou 10 µM de VAS2870 (VAS) ou 100 µM de ácido palmítico e 10 µM de VAS2870 em 11,1 mM
de glicose por 48 horas. A análise do Western Blotting foi realizada utilizando anticorpo anti-eIf2α
fosforilado e anti-eIf2α total. Dez experimentos independentes. Não houve diferença estatística entre
as condições. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.
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Figura 12 – Expressão proteica de CHOP-10 após 48 horas de incubação com
ácido palmítico na ausência ou presença de VAS2870
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 µM de ácido palmítico
(AP) ou 10 µM de VAS2870 (VAS) ou 100 µM de ácido palmítico e 10 µM de VAS2870 em 11,1 mM
de glicose por 48 horas. A análise do Western Blotting foi realizada utilizando anticorpo anti-CHOP-10
e anti-α-tubulina, como proteína constitutiva. Dez experimentos independentes. Não houve diferença
estatística entre as condições. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.

Não obtivemos diferença estatística para os outros dois marcadores
avaliados: eIf2α e CHOP-10. Portanto, a NADPH oxidase pode ter alguma
participação no estresse de retículo provocado pelo ácido palmítico, no entanto tal
hipótese ainda não pode ser confirmada com base nas proteínas avaliadas até o
momento. Estudos mais aprofundados são necessários para avaliar uma possível
relação entre NADPH oxidase e estresse de RE, bem como analisar qual estímulo é
precedente: estresse de retículo ou estresse oxidativo.
Em células INS-1E, o tratamento com ácido palmítico provocou aumento da
expressão de diversos marcadores do estresse de retículo em tempos menores de
incubação (6 e 12 horas). Em 24 e 48 horas, a resposta se mostrou menos
acentuada do que nos tempos anteriores (42). Portanto, é possível que a
fosforilação dessas proteínas ocorra em tempos de incubação menores do que os
tempos avaliados neste trabalho.
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5.6 Conteúdo de superóxido com DHE após incubação com GW9508 por 1
hora, 24 horas ou 48 horas

Sabe-se que a via do GPR40 é importante para a ação do ácido palmítico na
célula beta, já que a inibição deste receptor em células INS-1E provocou perda da
capacidade do ácido palmítico em aumentar os níveis intracelulares de cálcio e a
secreção de insulina (14). Portanto, avaliamos se os efeitos observados com o ácido
palmítico ocorrem via GPR40.
Para tanto, avaliamos o conteúdo de superóxido de células BRIN-BD11 após
incubação na presença de diferentes concentrações de GW9508 (agonista do
GPR40) em diferentes períodos de tempo (figuras 13, 14, 15, 16 e 17).
Figura 13 – Conteúdo de superóxido após 1 hora de incubação com GW9508 em
5,6 mM ou 16,7 mM de glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM (GW 20), 50 μM (GW
50) ou 100 μM (GW 100) de GW9508 em 5,6 mM ou 16,7 mM de glicose por 1 hora 20 μM: três
experimentos independentes; 50 μM: um experimento; 100 µM: quatro experimentos independentes.
Todas as condições em triplicata. *P<0,05 quando comparado com o controle. Two-way ANOVA com
pós-teste Bonferroni.

Agudamente, observamos uma redução no conteúdo de superóxido após
incubação na presença de 20 µM GW9508, concentração compatível com aquela
utilizada na literatura. Observamos aumento no conteúdo de superóxido apenas na
concentração cinco vezes mais alta, 100 µM (figura 13).
Com o aumento da concentração de GW9508, foi possível observar um
aumento na fluorescência e, portanto no conteúdo de superóxido das células BRIN-
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BD11 após exposição aguda de 1 hora a 150 µM e 200 µM de GW9508, tanto em
5,6 (figura 14) quanto em 16,7 mM de glicose (figura 15).
Mesmo após 24 horas de incubação, o GW9508 ainda provoca o aumento do
conteúdo de superóxido em 150 µM e 200 µM em ambas as concentrações de
glicose (5,6 e 16,7 mM) (figuras 14 e 15).
Apenas os resultados com 100 µM de GW9508 em 48 horas estão
apresentados (figuras 14 e 15), pois acima desta concentração as células morrem.
Concentrações maiores que 100 µM devem ser muito tóxicas e provocar morte
celular por mecanismos ainda desconhecidos, que merecem investigação.
Figura 14 – Conteúdo de superóxido em diferentes períodos de tempo após
incubação com GW9508 em 5,6 mM de glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM (GW 100), 150 μM
(GW 150) ou 200 μM (GW 200) de GW9508 em 5,6 mM de glicose por 1 hora, 24 horas ou 48 horas.
100 μM: quatro experimentos independentes; 150 e 200 μM: três experimentos independentes cada.
Todas as condições em triplicata. **P<0,01 e ***P<0,001 quando comparados com o controle. Twoway ANOVA com pós-teste Bonferroni.
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Figura 15 – Conteúdo de superóxido em diferentes períodos de tempo após
incubação com GW9508 em 16,7 mM de glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM (GW 100), 150 μM
(GW 150) ou 200 μM (GW 200) de GW9508 em 16,7 mM de glicose por 1 hora, 24 horas ou 48 horas.
100 μM: quatro experimentos independentes; 150 e 200 μM: três experimentos independentes cada.
Todas as condições em triplicata. **P<0,01 e ***P<0,001 quando comparados com o controle. Twoway ANOVA com pós-teste Bonferroni.

Como a concentração utilizada nos experimentos descritos (100 μM) é muitas
vezes mais alta que as concentrações normalmente utilizadas em estudos agudos
(10 a 40 μM) (25, 75), fizemos os experimentos crônicos de superóxido também na
concentração mais baixa de GW9508 (20 μM) e verificamos que após 24 horas
houve diminuição, ao invés de aumento, no conteúdo de superóxido em 5,6 e
16,7 mM de glicose (figura 16). E após 48 horas, não houve diferença em relação ao
controle em 11,1 mM de glicose (figura 17).
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Figura 16 – Conteúdo de superóxido após 24 horas de incubação com GW9508 em
5,6 ou 16,7 mM de glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM de GW9508 (GW 20)
em 5,6 mM ou 16,7 mM de glicose por 24 horas. Dois experimentos independentes com triplicatas
entre as condições. **P<0,01 e ***P<0,001 quando comparados com o controle. Two-way ANOVA
com pós-teste Bonferroni.

Figura 17 – Conteúdo de superóxido após 48 horas de incubação com GW9508 em
11,1 mM de glicose
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM de GW9508 (GW 20)
em 11,1 mM de glicose por 48 horas. Seis experimentos independentes com triplicatas entre as
condições. Não houve diferença estatística entre as condições.

Portanto, na concentração de 20 µM de GW9508, compatível com as
concentrações utilizadas em outros estudos publicados (25, 75), temos redução
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aguda do conteúdo de superóxido em 16,7 mM de glicose, redução de superóxido
em 5,6 e 16,7 mM de glicose em 24 horas de incubação e após 48 horas não há
diferenças em relação ao controle. O aumento de superóxido é observado apenas
em concentrações muito mais altas (acima de 100 µM).
Não existem estudos de exposição crônica ao GW9508, agonista do receptor
GPR40 utilizado no presente trabalho. No entanto, resultados referentes à
estimulação crônica ou à deleção deste receptor e seus efeitos na secreção de
insulina e no funcionamento da célula beta ainda são bastante controversos.
Camundongos knockout para o GPR40 foram protegidos do desenvolvimento de
hiperinsulinemia e intolerância a glicose quando expostos a dieta hiperlipídica. Além
disso, a superexpressão de GPR40 em células beta levou a um prejuízo na
secreção de insulina e ao desenvolvimento de diabetes (44). Em outro estudo, foi
visto que a inibição do GPR40 com um antagonista (DC260126) protegeu a
linhagem de célula beta MIN6 do estresse de retículo e apoptose induzidos pelo
ácido palmítico após 48 horas de tratamento, mostrando um possível papel do
GPR40 no desenvolvimento de estresse de retículo em células beta (48).
Tais resultados contradizem outros estudos que mostram que a estimulação
crônica do GPR40 não seria responsável por toxicidade. Após 72 horas de ativação
do receptor com molécula agonista (Cpd-B), não houve disfunção do processo
secretório em ilhotas isoladas (45). Além disso, a superexpressão de GPR40 em
células beta pancreáticas melhorou a tolerância oral a glicose e a secreção de
insulina (46).
As discrepâncias apresentadas são indicativas da complexidade dos
mecanismos envolvidos. Os GPRs fornecem bons exemplos de receptores cujo alvo
terapêutico pode trazer reais benefícios a pacientes, mas para isso há obstáculos
para caracterizar sua farmacologia e desenvolver ligantes sintéticos seletivos e
seguros.
Nossos resultados sugerem que a estimulação aguda ou crônica do receptor
GPR40 com concentrações normalmente utilizadas não seja prejudicial à célula beta
pancreática.
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5.7 Conteúdo de superóxido com DHE após incubação com ácido palmítico na
presença ou ausência de VAS2870 por 48 horas

Os experimentos de superóxido na presença de GW9508 e VAS2870 foram
feitos com 20 ou 100 μM de GW9508. No entanto, na presença de 100 μM de
GW9508 e VAS2870 as células morrem e, portanto apresentamos apenas os
resultados com 20 μM de GW9508. Ao analisarmos a figura 18, vemos que o
GW9508 mais uma vez não provocou aumento no conteúdo de superóxido,
compatível com o observado na figura 17. Além disso, a inibição da enzima NADPH
oxidase não provocou diferença em relação ao controle.
Figura 18 – Conteúdo de superóxido após 48 horas de incubação com GW9508 na
presença ou ausência de VAS2870
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM de GW9508 (GW 20)
ou 5 μM de VAS2870 (VAS 5) ou 10 μM de VAS2870 (VAS 10) ou 20 μM de GW9508 e 5 μM de
VAS2870 (GW VAS 5) ou 20 μM de GW9508 e 10 μM de VAS2870 (GW VAS 10) em 11,1 mM de
glicose por 48 horas. Quatro a seis experimentos independentes com triplicatas entre as condições.
Não houve diferença estatística entre as condições. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.

5.8 Avaliação da apoptose após incubação com GW9508 na presença ou
ausência de VAS2870 por 48 horas

Avaliamos a apoptose de células BRIN-BD11 após o tratamento com
GW9508 na ausência ou presença de VAS2870. Utilizamos as duas concentrações
de GW9508: 20 e 100 µM. No entanto, as células expostas a 100 µM de GW9508 na
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presença de VAS2870 estavam aparentemente muito ruins: muitas células já soltas
dos poços. Apresentamos apenas os resultados de 20 µM de GW9508.
Os resultados estão divididos em: porcentagem de células viáveis (figura 19),
porcentagem de células em apoptose (figura 20) e porcentagem de células mortas
por apoptose (figura 21).

Figura 19 – Porcentagem de células viáveis após 48 horas de incubação com
GW9508 na ausência ou presença de VAS2870
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM de GW9508 (GW 20)
ou 10 μM de VAS2870 (VAS) ou 20 μM de GW9508 e 10 μM de VAS2870 (GW 20 VAS) em 11,1 mM
de glicose por 48 horas. Seis experimentos independentes. Não houve diferença estatística entre as
condições. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.
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Células em apoptose (%)

Figura 20 – Porcentagem de células em apoptose após 48 horas de incubação com
GW9508 na ausência ou presença de VAS2870
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Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM de GW9508 (GW 20)
ou 10 μM de VAS2870 (VAS) ou 20 μM de GW9508 e 10 μM de VAS2870 (GW 20 VAS) em 11,1 mM
de glicose por 48 horas. Seis experimentos independentes. * p<0,05 em relação ao controle. One-way
ANOVA com pós-teste Tukey.

Figura 21 – Porcentagem de células mortas após 48 horas de incubação com
GW9508 na ausência ou presença de VAS2870

Células mortas (%)

20
15

CTR
GW 20
VAS
GW 20 VAS

10
5
0

Células BRIN-BD11 foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 20 μM de GW9508 (GW 20)
ou 10 μM de VAS2870 (VAS) ou 20 μM de GW9508 e 10 μM de VAS2870 (GW 20 VAS) em 11,1 mM
de glicose por 48 horas. Seis experimentos independentes. Não houve diferença estatística entre as
condições. One-way ANOVA com pós-teste Tukey.

O GW9508 não provocou diferenças na viabilidade celular (figura 19) e nas
células mortas (figura 21), mostrando que o GW9508 não apresenta toxicidade
crônica. Na figura 20 notamos que a incubação de GW9508 na presença do inibidor
da NADPH oxidase, VAS2870, promoveu uma diminuição estatisticamente
significativa das células em apoptose (figura 20).
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Nos experimentos com o GW9508 (conteúdo de superóxido e viabilidade
celular) não observamos os efeitos obtidos anteriormente com o tratamento com
ácido palmítico (aumento crônico de superóxido, diminuição de viabilidade celular e
aumento de células em apoptose), sugerindo que a via do GPR40 não seja
responsável pelos efeitos crônicos tóxicos do ácido palmítico em células beta
pancreáticas.

5.9 Conteúdo e secreção de insulina após incubação com ácido palmítico por
48 horas

Nas próximas sessões descrevemos os primeiros experimentos em cultura de
ilhotas pancreáticas de rato (secreção e conteúdo de insulina).
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5.9.1 Secreção de insulina
Figura 22 – Secreção de insulina após 48 horas de incubação com ácido palmítico
5,6 ou 16,7 mM de glicose
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Ilhotas isoladas de rato foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de ácido
palmítico (AP) em 5,6 ou 16,7 mM de glicose por 48 horas. Após o período de incubação, as ilhotas
mantidas em 5,6 mM de glicose na cultura foram expostas agudamente a 5,6 mM (5,6 → 5,6) ou a
16,7 mM (5,6 → 16,7) e as ilhotas mantidas em 16,7 mM de glicose na cultura foram expostas
agudamente a 5,6 mM (16,7 → 5,6) ou a 16,7 mM (16,7 → 16,7). Três experimentos independentes
com duplicatas entre as condições. *p<0,05 quando comparado com o controle. Two-way ANOVA
com pós-teste Bonferroni.
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5.9.2 Conteúdo de insulina
Figura 23 – Conteúdo de insulina após 48 horas de incubação com ácido palmítico
em 5,6 ou 16,7 mM de glicose
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Ilhotas isoladas de rato foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de ácido
palmítico (AP) em 5,6 ou 16,7 mM de glicose por 48 horas. Após o período de incubação, as ilhotas
mantidas em 5,6 mM de glicose na cultura foram expostas agudamente a 5,6 mM (5,6 → 5,6) ou a
16,7 mM (5,6 → 16,7) e as ilhotas mantidas em 16,7 mM de glicose na cultura foram expostas
agudamente a 5,6 mM (16,7 → 5,6) ou a 16,7 mM (16,7 → 16,7). Três experimentos independentes
com duplicatas entre as condições. *p<0,05 e **p<0,01 quando comparados com o controle. Two-way
ANOVA com pós-teste Bonferroni.

Normalmente expressamos os dados de secreção de insulina através da
razão secreção/conteúdo de insulina. Isso é possível porque agudamente o
conteúdo de insulina não varia significativamente entre as condições, porém como
cronicamente tivemos uma variação (figura 23), fizemos a divisão pelo número de
ilhotas presentes no meio.
Nos experimentos de secreção de insulina (figura 22) em cultura de ilhotas
pancreáticas de rato, as ilhotas responderam muito bem às variações na
concentração de glicose e a exposição crônica a 16,7 mM de glicose levou a um
aumento na secreção basal de insulina em relação a 5,6 mM de glicose.
O tratamento de 48 horas com ácido palmítico provocou diminuição no
conteúdo de insulina das ilhotas em 16,7 mM de glicose (figura 23) e diminuição na
secreção de insulina em alta concentração de glicose (figura 22).
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A diminuição no conteúdo de insulina após o tratamento crônico com ácido
palmítico em 16,7 mM de glicose (figura 23) pode ter ocorrido, por exemplo, por
morte celular.
Os efeitos de diminuição na secreção e no conteúdo de insulina pelo ácido
palmítico eram esperados, já que este ácido graxo é frequentemente relacionado à
toxicidade em exposições crônicas, podendo suprimir a secreção de insulina e
provocar disfunção da célula beta, fenômeno conhecido como lipotoxicidade (32-35).
Os efeitos tóxicos da exposição crônica ao ácido palmítico na secreção de
insulina e na replicação celular podem estar relacionados a diversos mecanismos,
tais como: (a) produção de ceramidas derivadas de ácidos graxos (38, 39); (b)
estresse de retículo endoplasmático (40-43); (c) estimulação crônica do GPR40 (4448); (d) geração de EROs por fontes mitocondriais e extra-mitocondriais, como a
enzima NADPH oxidase, acompanhada pela redução da defesa antioxidante (35,
49), entre outros.
Os efeitos de redução no conteúdo e na secreção de insulina pelo ácido
palmítico foram observados apenas em alta concentração de glicose. Esse protocolo
simula a glicolipotoxicidade e deve existir um somatório dos efeitos de forma que a
alta concentração de glicose deixa as ilhotas mais suscetíveis a um outro agressor
e, portanto, a glicolipotoxicidade leva a uma diminuição na secreção e no conteúdo
de insulina.

5.10 Conteúdo e secreção de insulina após incubação com GW9508 por 48
horas
5.10.1 Conteúdo de insulina
Avaliamos também o efeito do tratamento crônico com GW9508 na secreção
e conteúdo de insulina (figuras 24 e 25).
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Figura 24 – Conteúdo de insulina após 48 horas de incubação com GW9508 em 5,6
ou 16,7 mM de glicose
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Ilhotas isoladas de rato foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de GW9508
(GW 100) em 5,6 ou 16,7 mM de glicose por 48 horas. Após o período de incubação, as ilhotas
mantidas em 5,6 mM de glicose na cultura foram estimuladas agudamente em 5,6 mM (5,6 → 5,6) ou
em 16,7 mM (5,6 → 16,7) e as ilhotas mantidas em 16,7 mM de glicose na cultura foram estimuladas
agudamente em 5,6 mM (16,7 → 5,6) ou em 16,7 mM (16,7 → 16,7). Três experimentos
independentes com duplicatas entre as condições. *P<0,05 quando comparados com o controle. Twoway ANOVA com pós-teste Bonferroni.
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5.10.2 Secreção de insulina
Figura 25 – Secreção de insulina após 48 horas de incubação com GW9508 em 5,6
ou 16,7 mM de glicose
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Ilhotas isoladas de rato foram incubadas na ausência (CTR) ou presença de 100 μM de GW9508
(GW 100) em 5,6 ou 16,7 mM de glicose por 48 horas. Após o período de incubação, as ilhotas
mantidas em 5,6 mM de glicose na cultura foram estimuladas agudamente em 5,6 mM (5,6 → 5,6) ou
em 16,7 mM (5,6 → 16,7) e as ilhotas mantidas em 16,7 mM de glicose na cultura foram estimuladas
agudamente em 5,6 mM (16,7 → 5,6) ou em 16,7 mM (16,7 → 16,7). Três experimentos
independentes com duplicatas entre as condições. ***P<0,001 quando comparados com o controle.
Two-way ANOVA com pós-teste Bonferroni.

Os experimentos de secreção de insulina mostram que as ilhotas
responderam muito bem às variações na concentração de glicose, porém 100 μM de
GW9508 provocaram diminuição no conteúdo de insulina das ilhotas após 48 horas
de incubação em 16,7 mM de glicose (figura 24). Além disso, houve também
diminuição na secreção de insulina em alta glicose (figura 25).
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6 CONCLUSÕES

Em relação às células BRIN-BD11, nossos resultados mostram que o ácido
palmítico apresenta toxicidade crônica relacionada à enzima NADPH oxidase. O
ácido palmítico provocou um aumento no conteúdo de superóxido após 1 hora de
incubação, que se estabiliza após 24 horas, mas volta a aumentar após 48 horas de
incubação. O aumento crônico de superóxido está relacionado, pelo menos em
parte, à produção desse radical pela enzima NADPH oxidase.
O tratamento com ácido palmítico provocou diminuição da viabilidade celular
e aumento de células em apoptose. Tais efeitos tóxicos foram revertidos pela
inibição da NADPH oxidase com VAS2870, mostrando que a enzima possui
participação no desencadeamento da apoptose provocada pelo ácido palmítico.
Em relação ao estresse de retículo, observamos um aumento na expressão
proteica de PERK fosforilado/PERK total após a incubação com ácido palmítico e a
inibição da NADPH oxidase com VAS2870 provocou reversão parcial desse efeito.
Como não obtivemos diferença estatística para os outros dois marcadores avaliados
(eIf2α e CHOP-10), a participação da NADPH oxidase no estresse de retículo
provocado pelo ácido palmítico ainda necessita de estudos mais aprofundados.
Quanto ao GW9508 (agonista do GPR40), os resultados mostram que 20 μM
de GW9508 provocaram diminuição do conteúdo de superóxido em 1 hora e
24 horas. Além disso, tal concentração não provocou diferenças na viabilidade
celular e nas células em apoptose. A incubação de GW9508 na presença do inibidor
da NADPH oxidase (VAS2870) promoveu diminuição significativa das células em
apoptose.
Portanto, os resultados encontrados com GW9508 indicam que a estimulação
crônica do receptor GPR40 não é responsável pelos efeitos tóxicos observados após
o tratamento crônico com ácido palmítico.
Em relação à cultura de ilhotas de rato, os resultados ainda são preliminares.
O ácido palmítico provocou redução no conteúdo e na secreção de insulina após 48
horas de exposição. Obtivemos os mesmos efeitos com 100 µM de GW9508,
concentração muitas vezes mais alta que as concentrações normalmente utilizadas
em estudos agudos. Portanto, seria necessário repetir tais experimentos com 20 µM
de GW9508.
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APÊNDICE A - Testes de diferentes meios de incubação

A maioria dos experimentos realizados no nosso laboratório utiliza como meio
de incubação o tampão Krebs Henseleit, que é um meio pobre em nutrientes. Isso
ocorre porque estes experimentos têm como objetivo a avaliação de tratamentos
agudos (1 hora) de células beta pancreáticas. Neste projeto, porém avaliamos tanto
a estimulação aguda, quanto crônica destas células e, portanto, tivemos que utilizar
um meio de cultura que contivesse nutrientes suficientes para manutenção celular
durante todo o período de incubação.
Em nosso laboratório, os experimentos realizados com a linhagem de célula
beta INS-1E são feitos em meio RPMI acrescido de 1% de SFB e 1% de albumina
livre de ácidos graxos (ALAG). Como o SFB possui pequenas quantidades não
especificadas de ácidos graxos, a utilização de baixa concentração de SFB é
interessante, pois reduz a quantidade desconhecida de ácidos graxos. Fizemos
alguns testes a fim de verificar se esse meio também é adequado para a linhagem
BRIN-BD11.
Em dois experimentos independentes, as células BRIN-BD11 foram mantidas
até 72 horas em placas de 24 poços com 500 l de meio RPMI com 1% de SFB e
1% de ALAG. Após 48 horas e 72 horas, praticamente todas as células já estavam
soltas dos poços.
Em outros dois experimentos independentes, testamos diferentes volumes de
incubação: 500 l, 600 l, 700 l, 800 l, 900 l e 1000 l. Para cada volume de
incubação com meio RPMI 1% SFB e 1% ALAG, fizemos um respectivo controle
com meio RPMI 10% SFB. Mais uma vez, as células que foram incubadas na
presença de RPMI 1% SFB e 1% ALAG morreram, mas todas as células incubadas
na presença de RPMI 10% SFB sobreviveram.
Portanto, mesmo que o meio com 10% de SFB possua uma pequena
quantidade desconhecida de ácidos graxos, se mostrou o mais apropriado para a
linhagem BRIN-BD11, principalmente para períodos crônicos de incubação. A fim de
manter a homogeneidade dos resultados, todos os experimentos realizados
posteriormente, tanto agudos quanto crônicos, foram realizados em meio RPMI com
10% de SFB.
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APÊNDICE B - Testes de concentração de DHE

Todos os experimentos com DHE realizados no nosso laboratório até então
foram feitos em tampão Krebs Henseleit sem albumina. No entanto, por mantermos
as células BRIN-BD11 em meio RPMI com 10% de SFB, houve a necessidade de
nova padronização para análise de conteúdo de superóxido pelo método de
fluorescência com DHE.
A concentração de DHE testada inicialmente (5 µM) é a concentração
utilizada por nosso grupo em experimentos realizados em Krebs Henseleit sem
albumina

na

linhagem

BRIN-BD11.

Foram

realizados

seis

experimentos

independentes com triplicatas entre as condições e em todos os experimentos, os
picos de fluorescência de todas as amostras estavam sobrepostos com o pico de
auto-fluorescência da célula, prejudicando a análise do experimento, já que a autofluorescência deve ser descontada do valor obtido em cada condição.
Nos experimentos seguintes, foram testadas 18, 21, 23 ou 25 µM de DHE
(dois experimentos independentes com triplicatas entre as condições), mas ainda
assim, os picos de fluorescência de todas as amostras estavam na autofluorescência. A concentração de DHE foi, então, elevada para 30, 40 e 50 µM (três
experimentos independentes com triplicatas entre as condições). Os picos de
fluorescência das amostras ficaram fora da auto-fluorescência e os resultados estão
apresentados na figura 1A.
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Figura 1A – Testes de concentração de DHE
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Conteúdo de superóxido em células BRIN-BD11 após incubação por 1 hora em diferentes
concentrações de glicose (5,6, 11,1 ou 16,7 mM). Foram testadas diferentes concentrações de DHE
(30 µM, 40 µM ou 50 µM). Três experimentos independentes com triplicatas entre as condições.
**p<0,01 e ***p<0,001 quando comparados com o controle 5,6 mM de glicose. Two-way ANOVA com
pós-teste Bonferroni.

Através da análise da figura 1A, observamos uma queda no conteúdo de
superóxido com o aumento da concentração de glicose. Tal resultado já era
esperado, já que com o aumento da concentração de glicose há concomitantemente
um aumento na defesa antioxidante da célula beta (72, 73).
Ainda na figura 1A, observamos que em todas as concentrações de DHE
utilizadas (30 µM, 40 µM e 50 µM) obtivemos diferença significativa entre 5,6 e
16,7 mM de glicose: p<0,01 para 30 µM e p<0,001 para 40 e 50 µM. Acreditamos
que as concentrações de 40 µM e 50 µM de DHE sejam as mais adequadas por
apresentarem melhor sensibilidade entre as diferentes concentrações de glicose.
Decidimos, portanto, escolher a menor delas, 40 µM para os experimentos
realizados posteriormente.

