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RESUMO 

 

GRACIANO, M. F. R. Mecanismos de ação do palmitato como modulador da NADPH 

oxidase em ilhotas pancreáticas e linhagem INS-1E. 2010. 118 f. Tese (Doutorado em 

Fisiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

O complexo NADPH oxidase participa da secreção de insulina estimulada pela glicose e da 

produção de superóxido nas ilhotas pancreáticas.  Nesse estudo, avaliamos o efeito do ácido 

palmítico na produção de superóxido e secreção de insulina por ilhotas pancreáticas de ratas e 

linhagem INS-1E, bem como os mecanismos envolvidos. Ambas foram incubadas durante 1 h 

na presença de 1 mM palmitato, 1% albumina livre de ácidos graxos, em concentrações de 

alta (10 ou 16,7 mM) e baixa glicose (2,8 ou 5,6 mM) na presença dos inibidores da NADPH 

oxidase (DPI, difenileno-iodônio), PKC (calphostin C) e da carnitina palmitoil transferase-I 

(CPT-I) (etomoxir). O conteúdo de superóxido foi determinado pelo método da hidroetidina. 

O palmitato aumentou a produção de superóxido de maneira mais proeminente em baixa do 

que em alta glicose. Tal efeito estimulador do palmitato mostrou-se dependente da ativação da 

PKC e da NADPH oxidase. A oxidação do palmitato contribuiu para a indução de superóxido 

na presença do ácido graxo em 5,6 mM glicose. O ácido graxo causou a translocação da 

p47
PHOX

 para a membrana plasmática, como demonstrado por imunoistoquímica, um processo 

indicativo da ativação do complexo enzimático. A exposição de ilhotas ao palmitato causou o 

aumento do conteúdo proteico da p47
PHOX

 e do RNAm da p22
PHOX

, gp91
PHOX

, p47
PHOX

, pró-

insulina e do GPR40. A estimulação da secreção de insulina pelo ácido graxo na presença de 

alta glicose foi reduzida através do inibidor da NADPH oxidase e também pela inibição da 

expressão do GPR40 por RNA de interferência. Também, a inibida expressão do GPR40 

reduziu a produção de superóxido induzida pelo palmitato nas células INS-1E. Concluímos 

que a NADPH oxidase é uma importante fonte de superóxido em ilhotas pancreáticas e na 

linhagem INS-1E. A atividade da NADPH oxidase e a sinalização via GPR40 são 

mecanismos envolvidos no controle da secreção de insulina estimulada pelo palmitato. 

 

 

Palavras-chave: Ilhota pancreática. Palmitato. Ânion superóxido. Secreção de insulina. 

NADPH oxidase. GPR40. 
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ABSTRACT 

 
GRACIANO, M. F. R. Mechanisms of palmitate action as a modulator of NADPH 

oxidase in pancreatic islets and INS-1E cells. 2010. 118 p. Ph. D. thesis (Physiology) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

The NADPH oxidase complex is involved in the glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) 

and the superoxide production in pancreatic islets.  In this study, we examined the effect of 

palmitic acid on superoxide production and insulin secretion by rat pancreatic islets and INS-

1E cells and the mechanisms involved in those processes. Rat pancreatic islets and cells were 

incubated during 1 h with 1 mM palmitate, 1% fatty acid free-albumin, high (10 or 16.7 mM) 

or low glucose (2.8 or 5.6 mM) concentrations and in the presence of inhibitors of NADPH 

oxidase (DPI diphenyleneiodonium), PKC (calphostin C) and carnitine palmitoyl transferase-I 

(CPT-I) (etomoxir). Superoxide content was determined by hydroethidine assays. Palmitate 

increased superoxide production more efficiently in low than in high glucose concentration. 

That stimulatory effect of palmitate was dependent on the activation of PKC and NADPH 

oxidase. Palmitic acid oxidation was demonstrated to contribute to the fatty acid induction of 

superoxide production in the presence of 5.6 mM glucose. In fact, as shown by 

immunohistochemistry, palmitate caused p47
PHOX

 translocation to the plasma membrane, a 

process associated with the activation of the enzymatic complex. Exposure to palmitate for 1 

h up-regulated the protein content of p47
PHOX

 and the mRNA levels of p22
PHOX

, gp91
PHOX

, 

p47
PHOX

, proinsulin and the GPR40. Fatty acid stimulation of insulin secretion in the presence 

of a high glucose concentration was reduced by the inhibition of NADPH oxidase activity and 

by the inhibition of GPR40 expression by a small interference RNA. In addition, the down-

regulation of GPR40 reduced the superoxide production induced by palmitate in INS-1E cells. 

In conclusion, NADPH oxidase is an important source of palmitate-induced superoxide 

production in pancreatic islets and the activity of NADPH oxidase and GPR40 signaling are 

involved in the control of insulin secretion by palmitate. 

 

Key Words: Pancreatic islets. Palmitate. Superoxide anion. Insulin secretion. NADPH 

oxidase. GPR40. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Mecanismos de secreção de insulina mediados pela glicose 

 

A insulina é o hormônio anabólico produzido pelas células beta pancreáticas e tem 

como principal secretagogo a glicose plasmática. Regula a homeostase da glicose, reduzindo 

sua produção hepática, aumentando a sua captação periférica e diminuindo a utilização de 

substratos alternativos, principalmente no tecido muscular e adiposo.  

O metabolismo da glicose nas células beta da ilhota aumenta a relação ATP/ADP, que 

causa o fechamento dos canais de potássio sensíveis ao ATP (KATP), despolarizando a 

membrana plasmática pela inibição do efluxo de potássio e ativando os canais de cálcio 

dependentes de voltagem (CCDV). Os mecanismos que contribuem para a regulação da 

secreção de insulina estimulada pela glicose podem ser independentes da ativação dos KATP e 

dependentes do cálcio (GEMBAL; GILON; HENQUIN, 1992), ou independentes de ambos 

(KOMATSU et al., 1995).  

Como mecanismo participante do processo secretório da insulina, é observado que a 

estimulação das células beta pela glicose leva à ativação de diferentes isoformas de 

fosfolipase C (PLC), que por sua vez, promovem a hidrólise de fosfolípides de membrana 

gerando inositol-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 liberado provoca a abertura dos 

canais de cálcio localizados na membrana do retículo endoplasmático, mobilizando cálcio do 

interior da organela para o citoplasma e aumentando a concentração deste íon no citossol. O 

DAG permanece na membrana e, juntamente com o íon cálcio, ativa diversas isoformas de 

proteína quinase C (PKC) (JONES; PERSAUD; HOWELL, 1992). Além disso, o DAG 

aumenta a concentração de cálcio intracelular, ativando canais de cálcio sensíveis à voltagem 

presentes na membrana plasmática, aumentando, portanto, a passagem deste cátion do meio 

extracelular para o intracelular (BEST; DUNLOP; MALAISSE, 1984; SCHREY e 

MONTAGUE, 1983).  

A PKC fosforila e ativa os sistemas de microtúbulos e microfilamentos responsáveis 

pela translocação dos grânulos de insulina para as proximidades da membrana plasmática, 

favorecendo a exocitose (DEENEY et al., 1996). A PKC é também capaz de ativar a adenilato 

ciclase (AC) com consequente aumento do conteúdo intracelular de monofosfato de adenosina 

cíclico (AMPc) (HUGHES et al., 1992). A metabolização da glicose nas células beta ativa 

também a AC, a qual catalisa a formação AMPc que, por sua vez, propicia a ativação da 
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proteína quinase A (PKA). Esta, da mesma forma que a PKC, fosforila proteínas envolvidas 

no processo de exocitose dos grânulos de insulina. 

Inúmeros outros mecanismos intracelulares são ativados pela glicose nas células beta e 

culminam com a formação de compostos ativos como prostaglandinas, ácido araquidônico e 

seus derivados, como o 12-HETE (derivado do ácido araquidônico produzido pela 12-

lipoxigenase), participando do processo de secreção de insulina (TURK; WOLF; 

MCDANIEL, 1987).   

 

1.2 Ações dos ácidos graxos na ilhota pancreática 

 

A exposição de ilhotas isoladas aos AGLs (ácidos graxos livres) agudamente 

potencializa a secreção de insulina induzida pela glicose, o que está relacionado ao 

comprimento da cadeia e ao grau de insaturação desses ácidos graxos (OPARA et al., 1994). 

Particularmente, os ácidos graxos de cadeia longa, como o palmitato, potencializam de 

maneira mais efetiva a secreção de insulina induzida pela glicose. Porém, em tratamentos 

mais longos, ilhotas de ratos submetidos a dietas ricas em ácidos graxos saturados (banha de 

porco) apresentam reduzida responsividade à glicose, enquanto que ratos alimentados com 

dietas ricas em ácidos graxos monoinsaturados (óleo de oliva) e poli-insaturados (óleo de 

soja) demonstram aumento desta resposta (PICINATO et al., 1998). Assim, a exposição 

aguda aos AGLs de cadeia longa em situações de alta glicose promove a secreção de insulina; 

no entanto, a exposição crônica às altas concentrações de AGLs ou de glicose pode levar à 

inibição da secreção de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Neste contexto, há estudos (CNOP et al., 2001; EITEL et al., 2002; MAEDLER et al., 

2001) que afirmam que os ácidos graxos saturados, como o palmitato, são capazes de induzir 

a apoptose de células beta, enquanto alguns ácidos graxos insaturados teriam efeito anti-

apoptótico. O mecanismo apoptótico mediado pelos ácidos graxos saturados poderia ocorrer 

por intermédio da MAP (mitogen-activated protein) quinase, de fosfatases ou pela 

mobilização de fatores de transcrição, como o STAT 1 (Signal transducer and activator of 

transcription 1) (EIZIRIK e MANDRUP-POULSEN, 2001). 

 Os ácidos graxos não iniciam, mas amplificam a secreção de insulina induzida pela 

glicose. Nas células beta pancreáticas, os AGLs são convertidos a acil-coenzima A (acil-CoA) 

pela acil-CoA sintase e, em condições basais de glicose (5,6 mM), a cadeia longa de acil-CoA 
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(LC-CoA) é transportada para a mitocôndria via carnitina-palmitoil transferase I (CPT-I), 

onde é beta oxidada. Na presença de concentrações elevadas de glicose (10 mM), este 

processo é inibido e ocorre aumento na concentração de LC-CoA no citoplasma (UNGER, 

1995). Isto se deve à grande formação de malonil-CoA, produzida como resultado do aumento 

do metabolismo da glicose. A malonil-CoA inibe a CPT-I, permitindo o referido acúmulo de 

LC-CoA no citoplasma (CHEN et al., 1994) e o desvio do metabolismo de oxidação de ácidos 

graxos para a oxidação de glicose. As LC-CoAs são efetores essenciais dos mecanismos de 

transdução de sinal nas células beta, estimulando a PKC, promovendo a acilação de proteínas 

e modulando o transporte de proteínas (CORKEY et al., 2000), ou alterando a atividade de 

canais KATP (LARSSON et al., 1996) e estimulando Ca
2+

-ATPases (DEENEY et al., 1992).  

Dessa maneira, a participação dos AGLs na secreção de insulina induzida pela glicose 

se dá não somente através da inibição da oxidação dos AGLs, mas também pelo aumento na 

esterificação desses ácidos graxos, pela ativação direta da PKC, ou pela síntese lipídica pela 

própria célula beta (PRENTKI e CORKEY, 1996). Nesse processo, a metabolização da 

glicose fornece glicerol-3-fosfato necessário à esterificação dos ácidos graxos em outros 

complexos lipídicos, como o DAG, fosfolipídios e triacilgliceróis, os quais também 

apresentam importantes funções sinalizadoras e amplificadoras para a secreção de insulina 

(NOLAN et al., 2006). A glicose é também responsável pela ativação de lipases na célula 

beta, promovendo a liberação de ácidos graxos com funções sinalizadoras da secreção de 

insulina (HU et al., 2005). Tais ácidos graxos podem ser exportados pela célula beta, como 

descrito por Martins et al. (2004), e agir estimulando receptores de membrana autócrina ou 

paracrinamente. Nesse estudo, foi verificado que a incubação de ilhotas pancreáticas em 

glicose é capaz de aumentar o conteúdo de ácidos graxos exportados ao meio de incubação, 

sendo que os ácidos graxos mais potencialmente exportados são o palmítico e o esteárico 

(MARTINS et al., 2004). 

 

1.2.1 GPR40 

 

Estudos atuais (BRISCOE et al., 2003; ITOH et al., 2003; KOTARSKY et al., 2003) 

demonstram que os ácidos graxos ativam um receptor de membrana plasmática acoplado à 

proteína G, denominado GPR40 (G protein coupled receptor). Ele pertence a uma classe de 

receptores com grande conservação estrutural, sendo altamente expresso em células beta 

pancreáticas e linhagens celulares secretoras de insulina. O GPR40 é potencialmente ativado 
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pelos ácidos graxos mais prevalentes no plasma (BRISCOE et al., 2003; ITOH et al., 2003; 

KOTARSKY et al., 2003), como o ácido oleico e o ácido palmítico (ver Tabela 1). 

Várias regiões do encéfalo humano e monócitos humanos também expressam o 

GPR40 (BRISCOE et al., 2003). Comprovou-se que a memória espacial e a potenciação de 

longa duração hipocampal em roedores, e a função cognitiva em humanos são melhoradas 

através da suplementação com ácido araquidônico e/ou docosaexaenoico, os quais são 

possíveis ligantes do GPR40 (KOTANI et al., 2006; MCGAHON et al., 1999). Já foi 

demonstrado que neurônios e astrócitos de macacos apresentam imunorreatividade para o 

GPR40 em várias regiões encefálicas (MA et al., 2007), porém o papel desse receptor no 

sistema nervoso central permanece desconhecido. Recentemente, foi demonstrado que as 

papilas gustativas (CARTONI et al., 2010) e as células K e L intestinais também expressam 

tal receptor (EDFALK; STENEBERG; EDLUND, 2008; PARKER et al., 2009), onde 

desempenharia um importante papel sinalizador da ingestão de gordura, contribuindo para a 

secreção das incretinas GLP-1 (glucagon-like-peptide) e GIP (glucose-dependent 

insulinotropic polypeptide) na circulação. Dessa maneira, os ácidos graxos exerceriam efeito 

direto na estimulação da secreção de insulina através da ativação de receptores para ácidos 

graxos na célula beta pancreática e, indiretamente, ao potencializar a liberação de incretinas. 

O papel fisiológico do GPR40 foi estudado através do tratamento de células MIN6 

com RNAi (RNA de interferência) específico para GPR40, o que preveniu a estimulação 

aguda da secreção de insulina induzida pelos ácidos graxos (ITOH et al., 2003), o que é 

fortemente sugestivo de que esse receptor seja alvo para a ação dos ácidos graxos no pâncreas 

endócrino.  

A ligação do ácido graxo ao GPR40 ativa uma proteína G heterotrimérica, contendo a 

subunidade α da família Gq (G αq), a qual é conhecida por estimular a atividade da PLC. Isso 

culmina na hidrólise do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em DAG e IP3, o que, 

respectivamente, ativa a PKC e mobiliza cálcio do retículo endoplasmático (ver Figura 1), 

similar ao mecanismo ocorrido na estimulação colinérgica da secreção de insulina (GILON e 

HENQUIN, 2001). A marcante potencialização da secreção de insulina induzida pelo 

palmitato fora inibida pela administração de YM-254890, um inibidor da proteína Gαq/11, 

indicando que o efeito dos ácidos graxos é mediado, pelo menos em parte, via Gαq/11 em 

ilhotas de camundongos (LATOUR et al., 2007). 
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Tabela 1 - Potencial dos ácidos graxos em induzir aumento intracelular de cálcio em células CHO 

expressando GPR40. Potencial de ativação do GPR40 por diferentes ácidos graxos em diferentes 

espécies, avaliado em células CHO (Chinese hamster ovary) expressando o GPR40 de cada espécie. 

EC50 indica a concentração de uma amostra que produz 50% da resposta máxima e foi calculado a 

partir de curvas dose-resposta. EPA: ácido eicosapentaenoico, DHA: ácido docosaexaenoico. 

 

 

 

       ÁCIDO GRAXO          EC50 (µM)  

 Humano Camundongo Rato 

Ácido butírico (C4) Inativo Inativo Inativo 

Ácido capróico (C6) Inativo Inativo >300 

Ácido caprílico (C8) >300 Inativo >300 

Ácido cáprico (C10) 43 >100 >100 

Ácido láurico (C12) 5,7 5,6 13 

Ácido mirístico (C14) 7,7 6,0 7,3 

Ácido palmítico (C16) 6,8 4,6 6,6 

Ácido esteárico (C18) >300 >300 >300 

Ácido oleico (C18:1) 2,0 2,7 3,4 

Ácido linoleico (C18:2) 1,8 2,9 4,1 

Ácido α-linolênico (C18:3) 2,0 3,6 4,0 

Ácido araquidônico (C20:4) 2,4 5,4 8,0 

EPA (C20:5) 2,3 4,9 9,8 

DHA (C22:6) 1,1 16          13 

 

FONTE: Modificado de Itoh et al. (2003). 
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Figura 1 - Mecanismo proposto para a via de sinalização intracelular induzida pelo GPR40 nas células 

beta. A ativação do receptor pelos ácidos graxos estimula a proteína G q e a PLC, levando à 
liberação de cálcio dos estoques intracelulares. Na presença de cálcio extracelular e elevada glicose, 

são ativados os CCDV, resultando no influxo de cálcio e secreção de insulina, induzidos pelo ácido 

graxo. IP3R: receptor de IP3, RE: retículo endoplasmático, Gli-6-P: glicose-6-fosfato, CCDV: canal 

de cálcio dependente de voltagem.  

 FONTE: Modificado de Shapiro et al. (2005).  
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Já foi demonstrado que os ácidos graxos aumentam o conteúdo intracelular de cálcio 

em células que expressam o GPR40. O bloqueio desse receptor com RNAi específico inibiu o 

aumento de cálcio intracelular normalmente induzido pela incubação de células beta com o 

ácido oleico, porém foram mantidas as variações em resposta às altas concentrações de 

glicose (FUJIWARA; MAEKAWA; YADA, 2005; SCHNELL; SCHAEFER; SCHOFL, 

2007). Isso traduz a provável hipótese da ação do ácido graxo ativando o GPR40, o que 

induziria, secundariamente, o aumento intracelular desse cátion.  

Estudos demonstram que a ação dos AGLs aumentando as concentrações 

intracelulares de cálcio é dependente da ativação da PLC (FUJIWARA; MAEKAWA; 

YADA, 2005; SHAPIRO et al., 2005); dos KATP (OLOFSSON et al., 2004b; SHAPIRO et al., 

2005); e da ativação de CCDV (FUJIWARA et al., 2005; OLOFSSON et al., 2004b; 

SHAPIRO et al., 2005). Foi verificado que a ativação do GPR40 pelo ácido palmítico seria 

também dependente da presença de elevadas concentrações de glicose (SHAPIRO et al., 

2005). Tal substrato atuaria como o pré-ativador dos CCDV, ao estabelecer o fechamento dos 

KATP e, assim, causando a despolarização da membrana plasmática. O ácido graxo estimularia 

a atividade do canal de cálcio pré-ativado pela glicose, aumentando a permeabilidade ao 

cátion e, consequentemente, amplificando a secreção de insulina (ver Figura 1). 

A acetilcolina, em um mecanismo análogo, estimula a secreção de insulina através do 

receptor muscarínico M3 acoplado a G αq, provocando a despolarização da membrana através 

do aumento à permeabilidade ao sódio. Tal despolarização facilita a ativação dos CCDV, que 

são inicialmente ativados pela glicose e outros secretagogos capazes de despolarizar a 

membrana da célula beta (GAGERMAN; SEHLIN; TALJEDAL, 1980; GILON; NENQUIN; 

HENQUIN, 1995; YADA; HAMAKAWA; YAEKURA, 1995). Porém, não são bem 

conhecidos os mecanismos de transdução que possibilitam a ativação dos CCDV pelos AGLs 

e, consequentemente, o aumento citossólico de cálcio e a secreção de insulina. 

Foi demonstrado também que os canais retificadores de potássio dependentes de 

voltagem, cuja importância é conhecida no processo de repolarização da membrana durante o 

estímulo de glicose, têm sua atividade reduzida pela estimulação do GPR40 com o ácido 

linoleico. Isso produz uma redução da condutância ao potássio, o que atua prolongando a 

abertura dos CCDV, mantendo elevado o influxo de cálcio (FENG et al., 2006) e assim, 

amplificando a secreção de insulina. 
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A obesidade é associada às elevadas concentrações séricas de ácidos graxos, acúmulo 

de lipídios nos tecidos, resistência à insulina, hiperinsulinemia e hiperglicemia (MOLLER e 

KAUFMAN, 2005). No diabetes tipo 2 ocorre falha das células beta em produzir a resposta 

compensatória ao aumento da demanda de insulina, provocado pela resistência periférica a 

esse hormônio. Buscando analisar a participação do GPR40 no desenvolvimento da 

hiperinsulinemia induzida pela obesidade, Steneberg et al. (2005) utilizaram camundongos 

knock out (KO) para tal receptor. Observou-se que as células beta secretavam menos insulina 

em resposta aos ácidos graxos e, quando esses camundongos foram submetidos à dieta 

hiperlipídica, a ausência de expressão do GPR40 protegeu os animais da hiperinsulinemia, da 

esteatose hepática, da hipertrigliceridemia, da hiperglicemia, do aumento do efluxo hepático 

de glicose e da intolerância à glicose induzidos pela obesidade (STENEBERG et al., 2005). 

Todavia, o trabalho de Lan e colaboradores mostrou que tanto camundongos KO como 

selvagem para o receptor apresentaram massa corpórea, adiposidade e hiperinsulinemia 

similares quando submetidos à dieta hiperlipídica, além do que os animais KO não 

apresentaram melhora no teste de tolerância à glicose e à insulina (LAN et al., 2008). A partir 

daí, passou a ser profundamente investigada a participação do GPR40 no processo de 

resistência à insulina e de lipotoxicidade na célula beta. 

Também, outros estudos demonstraram que o GPR40 não é responsável pelos efeitos 

crônicos tóxicos dos ácidos graxos nas ilhotas, visto que o uso do seu agonista após 72 horas 

de exposição não casou redução da secreção de insulina estimulada pela glicose em ilhotas 

isoladas (TAN et al., 2008). Além disso, o agonista específico do GPR40 melhorou a 

tolerância à glicose bem como aumentou a insulina plasmática no teste de tolerância à glicose 

oral e intravenoso (DOSHI et al., 2009). O estudo de Nagasumi e colaboradores mostrou que 

camundongos que superexpressam o receptor demonstraram melhora no teste de tolerância 

oral à glicose e suas ilhotas apresentaram aumento da secreção de insulina em resposta à 

glicose e ao ácido palmítico. Tais camundongos também se mostraram resistentes à 

intolerância a glicose induzida por dieta hiperlipídica, entretanto sem ocorrer melhora na 

sensibilidade à insulina (NAGASUMI et al., 2009).  

Latour et al. (2007) demonstraram que camundongos KO para o GPR40 apresentam 

tolerância à glicose e secreção de insulina em resposta à glicose normais; entretanto a resposta 

insulínica à administração intravenosa de lipídeos foi reduzida em 50% (LATOUR et al., 

2007). Outros estudos utilizando camundongos KO para o GPR40 mostraram que a secreção 

de insulina em resposta às elevadas concentrações séricas de ácidos graxos apresentou-se 50% 



25 

 

 

reduzida em relação aos animais controle (LAN et al., 2008). Também, foi verificado que tal 

redução na secreção de insulina não é oriunda de alterações no metabolismo celular de glicose 

e de palmitato na ilhota pancreática, nem interfere na sensibilidade à insulina desses animais 

(ALQUIER et al., 2009). Tais evidências demonstram que, sob condições fisiológicas de 

estimulação in vivo, a função do GPR40 é relevante, indicando que os eventos mediados 

através do receptor, bem como os efeitos via metabolização intracelular dos ácidos graxos são 

somatórios nos mecanismos de ação dos ácidos graxos nas células beta.  

Já foram reportados dois polimorfismos relacionados à mutação de um único 

nucleotídeo na região codificadora do GPR40 humano associados a alterações funcionais.  

Um deles compreende a substituição do aminoácido arginina por histidina na posição 211 do 

terceiro loop intracelular, o qual produz aumento da secreção de insulina em homens 

japoneses (OGAWA et al., 2005). Em outro estudo populacional sobre a mutação pontual 

associada à perda de função do GPR40 em humanos, responsável pela troca do aminoácido 

apolar glicina pelo aminoácido polar serina no resíduo 180 do gene do GPR40 (Gli180Ser), 

foi demonstrada associação importante entre a ocorrência da mutação e a obesidade. Além 

disso, a secreção de insulina no teste de tolerância oral à glicose é significativamente mais 

baixa em relação aos indivíduos normais, bem como a insulinemia em resposta a uma 

sobrecarga lipídica é significativamente inferior nos indivíduos portadores da mutação. 

Experimentos em células HeLa expressando esse GPR40 mutado revelaram que o aumento 

intracelular fisiológico de cálcio induzido pela incubação das células na presença do ácido 

oleico foi significativamente reduzido, demonstrando o comprometimento da função desse 

receptor mutado (VETTOR et al., 2008). 

Em humanos, foi verificada a redução da expressão gênica do GPR40 em ilhotas 

pancreáticas de indivíduos diabéticos tipo 2 (DEL GUERRA et al., 2010). Dado o 

proeminente potencial de modulação da secreção de insulina através da atividade do GPR40, 

inúmeros agonistas farmacológicos do receptor têm sido sintetizados e avaliados como 

ferramentas no tratamento do diabetes tipo 2, dentre eles, o derivado aminofenil do ácido 

propiônico (BRISCOE et al., 2006; GARRIDO et al., 2006) e o 4-alcoxi fenil derivado do 

ácido propiônico  (SONG et al., 2007), dentre outros. 
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1.3 Espécies reativas de oxigênio no pâncreas endócrino 

 

As células podem produzir radicais livres e espécies reativas não-radicalares através 

de diferentes processos bioquímicos durante o metabolismo celular normal ou alterado. As 

ilhotas pancreáticas apresentam baixa atividade (GRANKVIST; MARKLUND; TALJEDAL, 

1981) e expressão (LENZEN; DRINKGERN; TIEDGE, 1996) das enzimas antioxidantes em 

relação aos demais tecidos, o que levanta a hipótese da sua susceptibilidade à ação dos 

radicais livres e espécies reativas não-radicalares. 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) parecem desempenhar um efeito paradoxal 

no metabolismo celular, sendo que a exposição crônica a relativamente altas concentrações 

desses agentes está associada à redução da função das células beta, como também às 

complicações crônicas do diabetes. Neste contexto, o peróxido de hidrogênio e os radicais 

superóxido estariam vinculados à hiperglicemia e às complicações vasculares do diabetes, 

como também à própria origem da doença (CERIELLO e MOTZ, 2004). Porém, existem 

dados consistentes de que as EROs funcionariam como segundos mensageiros na cascata da 

via de sinalização ou secreção da insulina (GOLDSTEIN et al., 2005; PI et al., 2007), 

amplificando a transdução de sinal promovida pela ligação da insulina a seu receptor. Nesse 

contexto, pequenos aumentos transitórios das concentrações de EROs seriam ocasionados 

fisiologicamente em resposta a vários fatores de crescimento, citocinas e hormônios, 

incluindo a insulina.  

Um exemplo de produção celular de radicais livres, particularmente, EROs, é aquela 

catalisada pela nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase (NADPH oxidase). Apesar 

de esta ser uma enzima classicamente descrita em células fagocitárias (neutrófilos e 

macrófagos), vários trabalhos têm demonstrado sua expressão e envolvimento na geração de 

EROs em outros tipos celulares, tais como células endoteliais e células musculares lisas 

(GRIENDLING et al., 1994; GRIENDLING; SORESCU; USHIO-FUKAI, 2000), como 

também nas células beta pancreáticas (OLIVEIRA et al., 2003). A partir da demonstração em 

ilhotas pancreáticas isoladas (OLIVEIRA et al., 2003) da atividade e da expressão da enzima 

NADPH oxidase, foi possível verificar que ocorre ativação desta enzima durante o processo 

de secreção de insulina induzido pela glicose, e que essa ativação é dependente de PKC. 

 A NADPH oxidase é formada pelos componentes ligados à membrana de vesículas 

secretórias e grânulos citoplasmáticos, p22
PHOX

 e a glicoproteína gp91
PHOX

 (a terminação 
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PHOX refere-se à Phagocyte Oxidase), formando uma flavohemeproteína heterodimérica 

conhecida como citocromo b558 (ROTROSEN et al., 1992). Os outros constituintes da 

enzima são as subunidades p40
PHOX

, p47
PHOX

 e p67
PHOX

, as quais encontram-se no citoplasma 

das células fagocitárias não ativadas, formando um complexo; bem como há o complexo 

citossólico formado pela subunidade Rac mais RhoGDI (NAUSEEF, 2008).  A separação 

desses dois grupos de componentes, citossólicos e de membrana, garante que a oxidase fique 

inativa.
 

A NADPH oxidase leucocitária atua como uma cadeia de transporte de elétrons, tendo 

como aceptor final desses elétrons o oxigênio molecular (O2). A oxidase catalisa a produção 

de ânions superóxido (O2
-
) através da redução da molécula de oxigênio (doação de 1 elétron) 

e utiliza como doador de elétrons, predominantemente, uma molécula de NADPH (equação 

1). Os radicais O2
-
 gerados são liberados no interior de fagócitos durante a fagocitose e, 

devido à sua toxicidade em altas concentrações, promovem a destruição de microrganismos 

patogênicos.  Quando a função da enzima torna-se defeituosa, como visto em pacientes com 

doença granulomatosa crônica, a habilidade dos fagócitos em eliminar microrganismos é 

comprometida, ocorrendo infecções persistentes (DINAUER e ORKIN, 1992). Entretanto, a 

produção de superóxido mediada pela NADPH oxidase em células não-fagocíticas tem função 

essencial em eventos associados à sinalização celular, tais como o crescimento celular e a 

mobilidade, a angiogênese, a função imune, a resposta à hipóxia, e a modificação oxidativa de 

proteínas da matriz extracelular (LAMBETH, 2004). 

Os radicais O2
- 
são convertidos em peróxido de hidrogênio (H2O2) espontaneamente 

ou em reação de dismutação catalisada pela superóxido dismutase (SOD) (equação 2). Ao 

contrário do O2
-
, o H2O2 é uma molécula estável, não carregada e facilmente difusível, que 

pode ser rapidamente sintetizada e destruída em resposta a estímulos externos (RHEE et al., 

2005). Portanto, o H2O2 apresenta as principais características de um importante e 

generalizado mensageiro intracelular (GOLDSTEIN; MAHADEV; WU, 2005; RHEE, 2006). 

 

   2O2  +   NADPH                           2 O2
-
 +   NADP

+
  +  H

+                                
 (eq. 1)

 

2 O2
-
 + 2H

+
                             H2O2  + O2                                         (eq. 2) 
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A ativação do complexo NADPH oxidase requer o envolvimento de proteínas G 

denominadas Rac. No estado inativo, essas proteínas encontram-se ligadas a guanosina 

difosfato (GDP); entretanto, quando a célula é estimulada, ocorre a substituição de GDP por 

guanosina trifosfato (GTP). Tais proteínas G denominam-se Rac1 e Rac 2, que no estado 

inativo encontram-se no citoplasma formando um complexo dimérico com a Rho-GDI. 

Durante a ativação, a Rac liga-se ao GTP e migra para a membrana celular, juntamente com 

os demais componentes citoplasmáticos. Simultaneamente, o citocromo b558 é conduzido à 

superfície celular através da migração e fusão de vesículas secretórias e grânulos específicos 

com a membrana plasmática. A Rac 2 é expressa em neutrófilos, já a Rac1 é expressa em 

monócitos e macrófagos, apresentando expressão ubíqua. A Rac1 provavelmente está 

associada à ativação do complexo NADPH oxidase em ilhotas pancreáticas e sua função 

envolveria a ativação do complexo enzimático, através da interação com a p67
PHOX

 ou com a 

subunidade homóloga, a NOXA1 (MOLDOVAN et al., 2006). 

A fosforilação é uma etapa essencial na ativação da NADPH oxidase. Foram 

identificados sítios de fosforilação nos componentes p47
PHOX

, p67
PHOX

, p40
PHOX

 e nos 

componentes de membrana - citocromo b558 (FUCHS et al., 1997). A ativação da enzima é 

iniciada pela fosforilação em serina e em treonina da subunidade p47
PHOX

, principalmente 

pela PKC, promovendo a subsequente translocação das subunidades citossólicas para a 

membrana plasmática (BABIOR, 2002; BEY et al., 2004; FONTAYNE et al., 2002; 

INOGUCHI et al., 2000). 

As principais isoformas de PKC expressas em neutrófilos são a PKC  (alfa),  (beta) 

II,  (delta) e ζ (zeta) (MAJUMDAR et al., 1993). Todas essas isoformas são capazes de 

fosforilar a p47
PHOX

 quando estimuladas por PMA (NIXON e MCPHAIL, 1999). Ilhotas 

pancreáticas de rato expressam ao menos seis isoformas de PKC [ , , ,  (épsilon), ζ e /λ 

(iota/lambda)] (GANESAN et al., 1992; KNUTSON e HOENIG, 1994), as quais poderiam 

estar associadas à ativação do complexo NADPH oxidase. 

A gp91
PHOX

, também chamada NOX2, contem quatro domínios transmembrânicos que 

são glicosilados em sua região extracelular, além dos grupamentos heme e flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD), que estão envolvidos na atividade de transporte de elétrons da enzima 

(BABIOR, 2002). Os domínios transmembrânicos contêm os dois grupamentos heme e a 

região COOH terminal contem os domínios de ligação ao FAD e ao NADPH. Pelo que é 

conhecido, os elétrons são transportados do NADPH citoplasmático ao FAD e, após, do 
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primeiro heme ao segundo heme e, finalmente, ao oxigênio, gerando o superóxido (BEDARD 

e KRAUSE, 2007). 

A NOX2 constitutivamente associa-se ao p22
PHOX 

(o citocromo b558), porém a sua 

ativação requer a translocação dos fatores citossólicos ao complexo NOX2/ p22
PHOX

. A 

fosforilação da p47
PHOX 

produz uma alteração conformacional permitindo sua interação com a 

p22
PHOX  

(GROEMPING et al., 2003; SUMIMOTO et al., 1996). A p47
PHOX 

organiza a 

translocação
 
dos demais fatores citossólicos, sendo designada “subunidade organizadora”. A 

localização da p47
PHOX 

na membrana traz a “subunidade ativadora” p67
PHOX

 em contato com 

NOX2 e também a subunidade p40
PHOX

 ao complexo. Finalmente, a GTPase Rac interage 

com NOX2, seguida de uma subsequente interação com a p67
PHOX

 (KOGA et al., 1999; 

SHEPPARD et al., 2005). Uma vez formado, o complexo é ativo e gera superóxido pela 

transferência do elétron do NADPH ao oxigênio (ver Figura 2). 

Existem proteínas homólogas à gp91
PHOX

 ou NOX2, denominadas NOX1, 3, 4 e 5 e 

DUOX1 e 2. A NOX1 é encontrada principalmente no cólon, a NOX2 em células fagocíticas 

do sistema imune, a NOX3 no ouvido interno, a NOX4 nos rins e células sanguíneas, a NOX5 

em tecidos linfoides e nos testículos, e as subunidades DUOX na tireóide. Entretanto, todas 

são também expressas em outros tecidos. Ocorrem também proteínas homólogas a outras 

subunidades da enzima, como NOXO1 ou Proteína Organizadora de NOX, homóloga à 

p47
PHOX

; e a NOXA1 ou Proteína Ativadora de NOX, homóloga à p67
PHOX

. Nem todas as 

NOX dependem dessas subunidades organizadoras e ativadoras para a ativação do complexo 

enzimático (BEDARD e KRAUSE, 2007). Foi demonstrado por RT-PCR e posterior 

sequenciamento dos fragmentos amplificados que, além da NOX2, as ilhotas pancreáticas 

expressam NOX1, NOX4, p22
PHOX

, p40
PHOX

, p47
PHOX

, NOXA1 e NOXO1 (UCHIZONO et 

al., 2006).  
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Figura 2 - Esquema representativo do complexo NADPH oxidase ativado em células polimorfonucleares. 

Translocação dos componentes da NADPH oxidase para a membrana plasmática ou membrana de 

grânulos intracelulares e a transferência de elétrons através da membrana. Todos os componentes 
são complexados à membrana, o que inicia a redução do NADPH para NADP e a geração de dois 

elétrons, que circulam através da membrana via FAD e geram o superóxido. 

 FONTE: Modificado de Sheppard et al. (2005).  

  

ExtracelularIntracelular

Fagolisossomo
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Quando o complexo NADPH oxidase não está ativo, as subunidades p67
PHOX

, p47
PHOX

 

e p40
PHOX

 apresentam-se unidas no citoplasma. Elas possuem diversos domínios para 

interação com outras proteínas e fosfolipídios de membrana. As subunidades p47
PHOX 

e 

p40
PHOX

 possuem na região NH2 terminal um domínio de homologia a phox, ou PX, o qual é 

um domínio de ligação aos fosfolipídios de membrana e, no caso da p47
PHOX

, especificamente 

para o fosfatidil-inositol-(3,4) bifosfato (COZIER et al., 2002). A p47
PHOX

 também possui o 

domínio de homologia à Src3 ou domínio SH3, o qual interage com a região rica em prolina 

(PRR) de outras proteínas, havendo a interação de SH3 da p47
PHOX

 com a PRR de p22
 PHOX

. 

Porém, no estado basal, o SH3 assim como o domínio PX, estão cobertos pela região auto 

inibitória (AIR), que possui vários sítios de fosforilação responsáveis pela ativação da enzima. 

A p47
PHOX

 também possui um domínio PRR que interage com o domínio SH3 de p67
PHOX

 

(BEDARD; LARDY; KRAUSE, 2007). A subunidade homóloga à p47
PHOX

, NOXO1, 

também apresenta o domínio PX, porém com especificidade a outros fosfolípides de 

membrana. NOXO1 interage com a p22
PHOX

 por meio de seu SH3, e apresenta o PRR que 

permite interação com NOXA1, porém não expressa a AIR (BEDARD e KRAUSE, 2007). 

Os dois ativadores homólogos, p67
PHOX 

e NOXA1, apresentam domínios similares. 

Ambos expressam repetições tetricopeptídeos na região NH2 terminal para interação com a 

Rac e apresentam domínios de ativação, os quais são descritos por permitir a interação entre a 

p67
PHOX

 e NOX2.  As subunidades p67
PHOX 

e NOXA1 têm domínios SH3, que interagem com 

a p47
PHOX 

e NOXO1, respectivamente (BEDARD e KRAUSE, 2007).  A subunidade p40
PHOX

 

possui um domínio SH3 de interação com a p47
PHOX

 e um domínio PX de interação com 

fosfatidil-inositol-trifosfato. Os domínios phox e Bem1 (PB1) da p67
PHOX

 interagem com a 

p40
PHOX 

(BEDARD e KRAUSE, 2007). 

Quanto ao destino da produção do superóxido produzido pela NADPH oxidase, é 

sabido que nos fagócitos em estado basal, a maior parte do flavocitocromo b558 é encontrada 

na membrana de vesículas citoplasmáticas e, ao ocorrer sua ativação, as vesículas são 

fundidas à membrana e a produção de superóxido ocorre para o exterior da célula (BEDARD; 

LARDY; KRAUSE, 2007). Porém, tal espécie reativa poderia exercer importante fator 

sinalizador intracelular ao adentrar a célula através do canal 3 para cloreto, e o peróxido de 

hidrogênio, oriundo de sua dismutação, poderia também adentrar a célula por meio de 

aquaporinas (FISHER, 2009). 

 Já foi demonstrado que altas concentrações de glicose e ácidos graxos, particularmente 

o ácido palmítico, são capazes de ativar a NADPH oxidase em células endoteliais e 
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musculares lisas em cultura, sendo esta ativação dependente de PKC (INOGUCHI et al., 

2000). A incubação de uma hora com o ácido palmítico induz aumento da produção de 

superóxido em células musculares esqueléticas de rato, cuja fonte é oriunda da cadeia de 

transporte de elétrons mitocondrial, bem como da ativação do complexo NADPH oxidase, 

visto que existe aumento da fosforilação da subunidade p47
PHOX

 e parcial reversão do 

conteúdo de superóxido com a administração de DPI, o inibidor farmacológico do complexo 

enzimático (LAMBERTUCCI et al., 2008).  

Foi primeiramente demonstrado em 1963, em músculo cardíaco e esquelético isolados, 

que os ácidos graxos são oxidados, o que inibe a utilização de glicose por tais tecidos 

(RANDLE et al., 1963). O aumento da oxidação dos ácidos graxos resulta em um aumento na 

razão mitocondrial de NADH/NAD
+
, o que reduz a atividade da piruvato desidrogenase e, 

portanto, a oxidação de glicose. Tal aumento na metabolização de ácidos graxos pode também 

produzir um acréscimo na produção de EROs. É relatado que os ácidos graxos e a glicose 

provocam a formação de EROs no músculo, em adipócitos, nas células beta e em outros tipos 

celulares (BROWNLEE, 2005; HABER et al., 2006; TALIOR et al., 2003). 

Os principais sítios de produção de superóxido na cadeia de transporte de elétrons são 

os complexos I e III mitocondriais (ADAM-VIZI e CHINOPOULOS, 2006). O superóxido 

formado na mitocôndria é rapidamente convertido a peróxido de hidrogênio no 

compartimento da matriz mitocondrial pela Mn-superóxido dismutase, ou no espaço 

intermembrana e no citossol pela Cu/Zn-superóxido dismutase. Já o peróxido de hidrogênio é 

decomposto pela catalase em água e oxigênio ou reduzido à água e glutationa e, em menor 

ocorrência, em tiorredoxina, pela glutationa ou tiorredoxina peroxidases, respectivamente 

(ANDREYEV; KUSHNAREVA; STARKOV, 2005).  

Os ácidos graxos modulam a produção mitocondrial de EROs por vários mecanismos, 

dentre eles, interferindo em vários processos enzimáticos, como por exemplo, inativando a 

regeneração da glutationa reduzida (GSH) a partir da sua forma oxidada (GSSG), impedindo 

dessa maneira, a remoção do peróxido de hidrogênio pela glutationa peroxidase. A beta-

oxidação dos ácidos graxos (acil-CoAs) pode induzir o transporte reverso de elétrons na 

cadeia mitocondrial aumentando, assim, a produção de superóxido associada ao complexo I. 

Isso, pois, os elétrons transferidos dos ácidos graxos para a flavoproteína do complexo I 

adentram a cadeia respiratória por meio da coenzima Q, uma reação mediada pela 

flavoproteína ubiquinona oxidorredutase. Os ácidos graxos são também conhecidos por 

interagir com os componentes da cadeia respiratória, inibindo o transporte de elétrons. Além 
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disso, ao se incorporarem na membrana interna mitocondrial, eles alteram a sua fluidez, 

aumentando a probabilidade de vazamento de elétrons e da redução do oxigênio molecular, 

gerando o superóxido (SCHONFELD e WOJTCZAK, 2008).  

Indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 apresentam aumento de ácidos graxos 

circulantes, principalmente dos ácidos graxos saturados, sendo evidente a participação dos 

mesmos na patogênese da doença. Neste contexto, existem alguns indícios de que os efeitos 

tóxicos da glicose e dos ácidos graxos sejam, pelo menos em parte, mediados pela ação das 

EROs. Nesse contexto, foi verificado em modelos de animais diabéticos tipo 2, o aumento da 

expressão nas ilhotas pancreáticas dos componentes gp91
PHOX 

e p22
PHOX 

associado ao 

aumento nos marcadores de estresse oxidativo (8-hidroxi-deoxiguanosina e 4-hidroxi-2-

nonenal), o que destaca a importância da enzima também no desenvolvimento da doença 

(NAKAYAMA et al., 2005). O aumento da atividade da NADPH oxidase, induzido pela 

hipertensão e por altas concentrações de glicose e ácidos graxos, pode estar associado às 

complicações vasculares e ao rápido desenvolvimento de aterosclerose em pacientes 

diabéticos. 

Sendo assim, novos estudos são necessários para definir os componentes regulatórios e 

as formas de ativação da NADPH oxidase, bem como seus efeitos fisiopatológicos no 

pâncreas endócrino e demais tecidos.  
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5 CONCLUSÕES 

 

O palmitato apresenta múltiplas ações nas células beta pancreáticas e, a partir do atual 

estudo, evidenciamos a sua participação na ativação de uma via não clássica moduladora da 

secreção de insulina nas ilhotas pancreáticas e células beta. Logo, ativando o complexo 

NADPH oxidase, o palmitato induz a secreção de insulina e a produção de superóxido 

agudamente. Tal efeito está implicado na ação fisiológica do ácido graxo, mas também pode, 

a longo prazo, participar dos mecanismos lipotóxicos nas células beta. 

Além disso, demonstramos a ação desse ácido graxo como um potente agonista de 

GPR40, onde a ativação da sua cascata de sinalização intracelular muito contribui à secreção 

de insulina in vitro, como também já demonstrada em experimentos in vivo. Destacamos 

também a participação da via de sinalização induzida pelo GPR40 na ativação do complexo 

NADPH oxidase. Concomitantemente, a produção de derivados lipídicos do ácido graxo, bem 

como o DAG, o IP3 e as LC-CoAs (Figura 25), também apresentam mecanismos de 

sinalização essenciais da modulação do processo secretório, dentre eles, contribuindo para a 

ativação de PKC, a acilação de proteínas, a mudança da atividade de canais KATP e CCDV.  

A produção intracelular de superóxido induzida pelo palmitato em ilhotas pancreáticas 

e INS-1E mostrou-se dependente da ativação da PKC, do complexo NADPH oxidase, do 

GPR40 e da beta-oxidação. Nesse contexto, a curta exposição ao ácido palmítico produziu o 

estímulo à expressão gênica dos componentes da NADPH oxidase e também à expressão 

proteica da subunidade p47
PHOX

. Os atuais resultados evidenciam as variações do conteúdo 

intracelular de superóxido oriundos da mitocôndria ou citossol como ocorrências fisiológicas 

nas células beta, atuando na sinalização da secreção insulínica. Porém, o descontrole entre a 

produção dessas espécies reativas e os mecanismos antioxidantes pode acarretar a disfunção 

das células beta, havendo a perda do balanço redox celular. Logo, o aumento da atividade da 

NADPH oxidase contribuindo ao incremento de superóxido, quando dentro dos limites 

celulares para a manutenção do balanço redox, pode agir como importante sinalizador do 

fenômeno secretório induzido pelo palmitato.  
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Figura 25 - Mecanismo proposto para modulação da NADPH oxidase em ilhotas pancreáticas. Os AGLs 

amplificam a secreção de insulina induzida por alta glicose através da formação da malonil-CoA que 

inibe a CPT-I, levando ao acúmulo de LC-CoA no citossol. O influxo de AGLs nas células beta 

produz o aumento da concentração de LC-CoA, elevando assim, o conteúdo de DAG pela reação 
com o glicerol-fosfato. A ativação do GPR40 pelos AGLs de cadeia longa induz a ativação da via de 

sinalização da Gαq-PLC, produzindo a saída de cálcio do retículo endoplasmático e a produção de 

DAG. O aumento de DAG e cálcio estão envolvidos na ativação da PKC, que fosforila as 

subunidades da NADPH oxidase, induzindo a translocação das subunidades citoplasmáticas para o 

complexo da membrana. Dessa forma, o complexo enzimático tona-se ativo e catalisa a produção de 

superóxido. LC-CoA: coenzima A de cadeia longa; IP3: inositol-trifosfato; DAG: diacilglicerol; 

GTP: guanosina trifosfato.  

 FONTE: Modificado de Graciano et al. (2010). 
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