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RESUMO 
 

Oliveira, ER. O efeito pró-apoptótico de oligômeros da amilina humana não é 

potencializado pela lipotoxicidade em ilhotas pancreáticas de rato em cultura 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2012. 

O depósito de amilina é um achado histopatológico frequente em pacientes 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) e parece estar relacionado à disfunção 

da célula beta pancreática característica desta doença. Um estudo previamente  

desenvolvido em nosso laboratório verificou que oligômeros de amilina humana 

provocam diminuição na expressão do mRNA do gene que codifica o receptor do 

hormônio incretínico peptídeo insulinotrópico dependente de glicose (Gipr) e 

aumento do índice de apoptose em ilhotas pancreáticas de rato mantidas em cultura. 

Considerando o importante papel do depósito amilóide e das incretinas na 

fisiopatologia do DM 2, os objetivos deste trabalho foram investigar (1) o efeito da 

amilina humana sobre a expressão dos receptores de incretinas e (2) a modulação de 

seu efeito tóxico por outras condições concomitantes presentes no DM, como a 

lipotoxicidade e os produtos finais de glicação avançada (AGEs). Para isto, foi  

realizada a avaliação da expressão do mRNA dos genes Gipr e Glp1r (receptor do 

peptídeo semelhante ao glucagon) por PCR em tempo real em ilhotas expostas 

apenas aos oligômeros de amilina humana (10 µM) por 4 e 8 h e em ilhotas expostas 

aos oligômeros e ao palmitato (0,5 mM) por 24 e 48 h; avaliação da expressão das 

proteínas GIPR e GLP1R por Western blot em ilhotas tratadas com oligômeros de 

amilina por 12 h; e avaliação do índice de apoptose pela quantificação da atividade 

de caspase 3 em ilhotas tratadas com oligômeros de amilina isoladamente, ou na 



 
 

 
 

presença de palmitato (0,5mM) por 48 h ou 5 mg/ml de albumina glicada (AlbGAD) 

por 72 h. A amilina não provocou alteração na expressão dos genes Gipr e Glp1r 

após 4 h de exposição. Após 8 e 24 h de tratamento, os oligômeros modularam 

negativamente a expressão destes genes. Entretanto, o tratamento das ilhotas com 

amilina por 48 h resultou no aumento da expressão do mRNA dos receptores de 

incretinas. O tratamento simultâneo com palmitato não alterou o efeito modulatório 

da amilina sobre a expressão dos genes Gipr e Glp1r após 24 e 48 h. A exposição das 

ilhotas aos oligômeros de amilina por 12 h não causou alteração na expressão das 

proteínas GIPR e GLP1R. A lipotoxicidade e a albumina glicada não aumentaram o 

efeito pró-apoptótico da amilina sobre as ilhotas pancreáticas. Em conclusão, a 

redução na expressão gênica dos receptores de incretinas em ilhotas pancreáticas de 

rato expostas aos oligômeros de amilina, que poderia indicar um mecanismo 

adicional pelo qual a amilina exerceria seu efeito deletério sobre células beta, 

diminuindo o efeito insulinotrópico induzido pelas incretinas em pacientes com DM 

2,  não foi constatada em relação à expressão protéica de GIPR e GLP1R no período 

de tempo estudado. O aumento na expressão do mRNA destes receptores provocado 

pela amilina após 48 horas de incubação poderia ser um mecanismo de compensação 

das células frente aos efeitos tóxicos dos oligômeros de amilina.  O efeito pró-

apoptótico da amilina humana sobre as células beta não parece ser potencializado 

pela lipotoxicidade ou por AGEs. 

Descritores: Ilhotas Pancreáticas, Diabetes mellitus tipo 2, Amilina, Receptores de 

incretinas, Lipídeos/toxicidade, Produtos finais de glicação avançada, Apoptose. 

 

 



 
 

 
 

SUMMARY 
 

Oliveira, ER. The pro-apoptotic effect of human amylin oligomers is not 

potentiated by lipotoxicity in rat pancreatic islets in culture [dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 

The amyloid deposit is a common histopathological feature in patients with 

type 2 diabetes mellitus (T2DM) and it seems to be related to the pancreatic beta cell 

dysfunction characteristic of this disease. A study previously developed in our 

laboratory found that human amylin oligomers decrease mRNA expression of the 

glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor (Gipr) and increase apoptosis 

rate in rat pancreatic islets maintained in culture. Considering the important role of 

the amyloid deposition and of incretins in the pathophysiology of T2DM, the aims of 

the present study were to investigate (1) the effect of human amylin on the 

expression of incretin receptors and (2) the modulation of amylin toxicity by other 

concomitant conditions present in T2DM, as lipotoxicity and advanced glycation end 

products (AGEs). The evaluation of mRNA expression of Gipr and Glp1r (glucagon-

like peptide -1 receptor) was performed by real time PCR in islets exposed only to 

human amylin oligomers (10 µM) for 4 and 8 h, and in islets exposed to human 

amylin and palmitate (0,5 mM) for 24 and 48 h; GIPR and GLP1R protein 

expression was assessed by Western blot in islets treated with amylin oligomers by 

12 h; apoptosis rate was evaluated by measuring caspase 3 activity in islets treated 

with amylin alone or combined to palmitate (0,5 mM) for 48 h or 5 mg/mL of 

glycated albumin (AlbGAD) for 72 h. Amylin did not affect the expression of Gipr 

and Glp1r mRNA following 4 h of exposure. Eight and 24 h after treatment, amylin 

negatively modulated the expression of these genes. However, treatment of the islets 



 
 

 
 

for 48 h with amylin elicited an increase in mRNA expression of both incretin 

receptors. The simultaneous treatment with palmitate did not change the effects of 

amylin on the expression of Gipr and Glp1r mRNA after 24 and 48 h. Exposure of 

islets to amylin for 12 h caused no change in GIPR and GLP1R protein expression. 

Lipotoxocity and glycated albumin did not increase the pro-apoptotic effect of 

amylin on pancreatic islets. In conclusion, the reduction in mRNA expression of the 

incretin receptors on rat pancreatic islets exposed to amylin, which could indicate an 

additional mechanism whereby amylin exert its deleterious effect on beta cells, 

reducing the insulinotropic effects of incretins in patients with T2DM was not 

confirm regarding GIPR and GLP1R protein expression at the time period studied. 

The increased mRNA expression of these receptors caused by amylin after 48 h of 

incubation could be a compensation mechanism against the toxic effects of amylin 

oligomers. The pro-apoptotic effect of amylin on human beta cells does not appear to 

be potentiated by lipotoxicity or by advanced glycation end products. 

 

Keywords: Islets of Langerhans; Type 2 diabetes mellitus, Amylin; Incretin 

receptors; Lipids/toxicity; Glycosylation end products, advanced; Apoptosis.  
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1. Introdução 

 

1.1 Diabetes mellitus tipo 2 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica crônica que 

representa aproximadamente 90% de todos os casos de diabetes.1 A etiologia 

específica do DM2 não está claramente estabelecida, mas sabe-se que ele ocorre em 

indivíduos geneticamente susceptíveis que são expostos a condições ambientais que 

precipitam o início da doença. Os principais fatores de risco incluem: sobrepeso 

(IMC ≥ 25 kg/m2), sedentarismo, histórico familiar de diabetes e histórico de 

diabetes gestacional. 2  

O DM2 se caracteriza pela combinação de resistência à ação da insulina em 

tecidos periféricos (principalmente músculo, tecido adiposo e fígado) e a secreção 

deficiente deste hormônio pelas células beta pancreáticas.3 A capacidade secretória 

de insulina inadequada para suplantar a resistência insulínica concomitante resulta no 

quadro de hiperglicemia. Com a evolução da doença é observado um declínio 

progressivo na massa de células beta, provocado pelo aumento no índice de apoptose 

celular.4 

A hiperglicemia crônica é um dos fatores presentes nos indivíduos com DM2 

que contribuem para o comprometimento da função e da massa de células beta. A 

glicotoxicidade provoca nestas células: diminuição da sensibilidade à glicose, 

causando redução na secreção de insulina estimulada por glicose; diminuição na 

expressão de importantes fatores de transcrição associados à expressão do gene da 

insulina, como PDX-1; estresse oxidativo, estresse de retículo endoplasmático e 

apoptose.5 
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 Outro importante fator implicado na patogênese do DM2 é a elevação das 

concentrações de ácidos graxos livres (AGLs) em decorrência do aumento da lipólise 

no tecido adiposo visceral, também em consequência da resistência insulínica, 

gerando a lipotoxicidade. A exposição crônica a estes compostos provoca diminuição 

na secreção de insulina estimulada por glicose,6 estresse de retículo endoplasmático e 

apoptose de células beta in vitro.7,8 Os efeitos deletérios provocados pelas altas 

concentrações de glicose são potencializados pela ação dos ácidos graxos, dando 

origem a uma terceira condição, denominada “glicolipotoxicidade”. 9 

 O depósito de amiloide nas ilhotas pancreáticas é um achado histopatológico 

característico dos pacientes portadores de DM2 que também faz parte dos fatores que 

comprometem a viabilidade de células beta nestes indivíduos, contribuindo para a 

fisiopatologia da doença. Trata- se de um material proteináceo composto de uma 

densa rede de fibrilas constituído principalmente pela proteína amilina. 

 

1.2 Amilina e o depósito amiloide 

 A amilina é uma proteína de 37 aminoácidos sintetizada e armazenada 

juntamente com a insulina nos grânulos citoplasmáticos das células beta.10 A amilina 

é co-secretada com a insulina numa relação molar amilina: insulina de 

aproximadamente 1: 100.11 O gene que codifica a amilina está localizado, em seres 

humanos, no cromossomo 12, contém 3 éxons e sua transcrição é controlada por uma 

sequência promotora ativada pelo fator de transcrição PDX-1. A expressão gênica da 

amilina é estimulada pela glicose e por outros hormônios, como a insulina e o 

glucagon. 12,13 
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A amilina, também conhecida por polipeptídeo amiloide da ilhota (IAPP: islet 

amyloid polypeptide) é derivada de um precursor maior, chamado preproIAPP, que 

contém 89 aminoácidos e uma sequência sinal na porção amino-terminal. Esta 

sequência é removida no retículo endoplasmático, dando origem ao proIAPP. No 

interior dos grânulos de secreção, o proIAPP é clivado pelas enzimas prohormônio 

convertase 1 (PC1/3) e 2 (PC2), e então resíduos na região carboxi-terminal são 

removidos enzimaticamente pela ação da carboxi peptidase E (CPE), o que resulta na 

formação do peptídeo maduro.14  A amilina possui uma meia-vida de 

aproximadamente 10 minutos15 e sofre ação da mesma enzima que degrada a insulina 

(IDE- insulin- degrading enzyme).16 

 A secreção de amilina pelas células beta ocorre, de forma geral, em 

decorrência dos mesmos fatores que estimulam a secreção de insulina, como a 

glicose. A exposição à alta concentração de glicose induz a expressão gênica e 

proteica de amilina em ilhotas humanas e de ratos tanto in vitro quanto in vivo.17 

Também observa-se aumento na expressão e  secreção de amilina quando ilhotas de 

camundongos são expostas a elevadas concentrações de ácidos graxos.18 O aumento 

na concentração plasmática de amilina está diretamente relacionado a condições em 

que a resistência insulínica está presente.19 De forma semelhante, em estados 

patológicos associados à diminuição na função secretória de células beta, como é o 

caso do DM, a secreção de amilina se mostra diminuída tanto em resposta à 

administração de glicose via oral quanto intravenosa, sendo que esta diminuição 

ocorre paralelamente à redução na secreção de insulina.20
 

Ainda não se identificou um receptor específico para a amilina, entretanto, a 

similaridade estrutural entre a amilina e a calcitonina, bem como com os CGRPs 
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(calcitonin gene-related peptides) e a adrenomodulina, resulta na ativação de um 

mesmo receptor, o receptor de calcitonina (CTR). A afinidade de cada ligante pelo 

CTR é regulada pela associação do receptor a uma proteína pertencente a um grupo 

conhecido como proteínas modificadoras da atividade do receptor (RAMPs). 

Heterodímeros entre o CTR e RAMP1 ou RAMP3 ligam-se preferencialmente à 

amilina, podendo ser receptores funcionais para esse peptídeo (Figura 1).21, 22 O 

receptor assim formado é um receptor com sete alças transmembrânicas ligado à 

proteína G. 

 

 

Figura 1. Representação da associação CTR/RAMP como receptor para amilina. A 
especificidade do receptor de calcitonina (CTR) pelo seu ligante se dá pela formação 
heterodimérica entre o CTR e diferentes classes de RAMPs (proteínas modificadoras 
da atividade do receptor) no retículo endoplasmático (RE) seguido de transporte até a 
superfície celular. Heterodímeros entre CTR/RAMP1 (verde) ou CTR/RAMP3 
(vermelho) resultam em receptores que se ligam preferencialmente à amilina (AM).  
C: extremidade carboxi-terminal, N: extremidade amino-terminal. Adaptado de 
Gibbons e cols. 23  
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As atividades biológicas da amilina conhecidas até o momento incluem: 

diminuição na secreção de glucagon (especialmente na fase pós-prandial), redução 

do peristaltismo gástrico, diminuição da ingestão alimentar e redução do peso 

corporal.24 A amilina também exerce função sobre o metabolismo ósseo, estimulando 

a proliferação de osteoblastos e a mineralização óssea.25,26 

 Devido a seus efeitos metabólicos, foi desenvolvido um análogo sintético da 

amilina humana, o pramlintide/Symilin. Em 2005 o medicamento foi aprovado pelo 

FDA (US Food and Drug Administration) para ser administrado em associação com 

a insulina com o objetivo de obter a melhora do controle glicêmico pós-prandial em 

pacientes portadores de DM1 e DM2. Os resultados dos estudos clínicos que estão 

sendo conduzidos desde então reportam, em sua maioria, uma discreta diminuição no 

peso corporal, redução significante nas concentrações de hemoglobina glicada 

(HbA1C) e diminuição nas doses de insulina administradas.27 

A amilina humana possui também como característica a tendência a se 

agregar e se depositar nas ilhotas pancreáticas in vivo, dando origem ao depósito 

amiloide frequentemente observado em pacientes com DM2. Amiloide é um termo 

geral usado para designar agregados proteicos nos quais as moléculas adquirem 

lâminas de conformação beta que se ligam umas às outras através de, 

predominantemente, pontes de hidrogênio, dando origem a estruturas fibrilares 

estáveis.28 Apesar de a amilina ser uma proteína conservada entre os mamíferos, 

apenas a amilina humana, a amilina de gato e a de primatas possuem esta 

propriedade de agregação espontânea e são capazes de causar efeitos deletérios sobre 

as células beta, enquanto formas não agregantes da proteína, como a amilina de rato, 

não exercem efeito citotóxico.29 Acredita-se que a região da amilina entre as posições 
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20 e 29, conhecida por sequência amiloidogênica, esteja envolvida na formação de 

fibrilas amiloides pelo peptídeo humano, e que a presença de três aminoácidos 

prolina nesta região seja a responsável pela inibição do processo de agregação da 

proteína em ratos. 30 

Ainda não se sabe quais fatores estão associados ao desenvolvimento do 

depósito amiloide em pacientes com DM2.  Acredita-se que possa estar relacionado à 

hipersecreção de amilina associada à hiperinsulinemia, em resposta à resistência 

insulínica.31 

Devido à rápida capacidade de agregação da amilina in vitro, é necessário que 

haja um controle sobre a sua conformação in vivo. Desta forma, uma possível 

desregulação na ação de chaperonas poderia comprometer a estabilidade da proteína, 

favorecendo sua polimerização e consequente formação do amiloide. 29 Estudos 

demonstram que a insulina e a pró-insulina exercem ação inibitória sobre a formação 

das fibrilas de amilina e, portanto, seriam importantes na manutenção da estabilidade 

da proteína no interior dos grânulos de secreção.32,33 Um possível aumento na relação 

amilina: insulina, como observado em animais diabéticos mantidos em hiperglicemia 

crônica34 e em ilhotas humanas expostas a concentrações suprafisiológicas de glicose 

in vitro
35 poderiam contribuir para o surgimento do amiloide intracelular. 

Estudos utilizando camundongos transgênicos para a amilina humana 

demonstraram que o aumento do consumo de gorduras na dieta ou, também, 

alterações no metabolismo lipídico poderiam ser os fatores responsáveis pelo 

desenvolvimento do depósito amiloide.36-39 Além disso, foi demonstrado que os 

ácidos graxos são capazes de acelerar a polimerização da amilina in vitro e provocar 

o aparecimento de material intragranular anormal em células beta de ilhotas de 
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camundongos transgênicos para amilina humana em cultura, sugerindo o 

envolvimento dos ácidos graxos no início do surgimento do amiloide 

intracelularmente.40  

Além da amilina, também estão presentes no depósito amiloide o amiloide P 

sérico (SAP: serum amyloid P), a apolipoproteína E (apo E) e o proteoglicano 

heparan sulfato perlecan, que possivelmente poderiam afetar o processo de 

amiloidogênese, uma vez que estes componentes também estão presentes em outras 

formas de amiloides associados a condições patológicas (como o depósito de beta- 

amiloide na doença de Alzheimer).41 

 

1.3 Depósito amiloide e DM2 

O depósito amiloide pancreático foi descrito pela primeira vez em 1901, pelo 

patologista Eugene Opie como uma degeneração hialina presente nas ilhotas 

pancreáticas de indivíduos com DM.42 Estudos posteriores demonstraram que esta é 

uma característica frequente em pacientes com DM2, estando presente em até 90% 

destes indivíduos.43 Em estudo conduzido por Maloy e cols., o amiloide esteve 

presente em 59% dos pacientes diabéticos estudados, entretanto, quando o grupo foi 

subdivido quanto às formas de tratamento, todos aqueles que recebiam insulina 

apresentavam o depósito amiloide, estabelecendo assim, uma possível associação 

entre a prevalência do amiloide pancreático e a gravidade da doença.44 Na Figura 2, 

pode-se observar a presença do depósito amiloide em ilhotas de um portador de DM2 

em comparação às ilhotas de um indivíduo não diabético.  
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Figura 2. Cortes histológicos de pâncreas de indivíduo com DM2 (A) e de indivíduo 
não diabético (B) marcados com imunofluorescência para insulina (vermelho) e 
depósito amiloide (verde). Hull e cols. 45 

 
 

Diversas evidências demonstram o possível papel do amiloide na patogênese 

do DM2. Estudos em primatas demonstraram que o surgimento do depósito amiloide 

precede o início da hiperglicemia, sendo que a quantidade do mesmo relaciona-se 

diretamente com o progresso da doença46 e também está associado à redução da 

massa de células beta.47 Além disso, o rato transgênico HIP, que carrega o gene da 

amilina humana sob o controle da sequência promotora do gene da insulina, 

desenvolve depósito amiloide, DM2 e apresenta uma redução de aproximadamente 

60% no número de células beta, servindo como modelo experimental para o DM2.48 

Em humanos, tem sido demonstrado que depósito amiloide está diretamente 

relacionado à diminuição da massa de células beta observada em pacientes com 

DM2, associado ao aumento do índice de apoptose destas células.4,49 

A inibição da expressão de proIAPP por meio do uso de RNA de 

interferência,50 bem como o tratamento com peptídeo inibidor da agregação da 

amilina51, previnem a morte celular causada pelo amiloide, melhorando a viabilidade 

B A 
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de células beta em ilhotas pancreáticas humanas mantidas em cultura, corroborando a 

importância do depósito amiloide sobre a massa de células beta. 

Também é importante levar em consideração que, além do efeito tóxico 

direto, o depósito amiloide localizado entre as ilhotas e os capilares sanguíneos 

poderia agir como uma barreira física, prejudicando o suprimento de glicose e outros 

nutrientes para as células beta. Da mesma forma, o depósito amiloide poderia 

prejudicar a chegada da insulina sintetizada pelas células beta na corrente 

sanguínea.31 

 Recentemente, tem se questionado o papel do depósito amiloide na perda da 

viabilidade de ilhotas pancreáticas transplantadas em indivíduos com diabetes tipo 1 

(DM1). Westermark e cols. conduziram estudos em que puderam constatar que 

ilhotas humanas transplantadas sob a cápsula renal, no fígado ou no baço de 

camundongos imunodeficientes passavam a apresentar depósito amiloide duas 

semanas após o transplante.52,53 Além disso, também observou- se que mesmo as 

ilhotas humanas não transplantadas, sendo apenas mantidas em cultura, também 

desenvolviam o amiloide após duas semanas in vitro.54 A análise histológica do 

enxerto de quatro pacientes falecidos anos após terem recebido o transplante de 

ilhotas revelou a presença do depósito amiloide em três deles, confirmando o achado 

em transplante clínico.55 

Um estudo conduzido por Udayasankar e cols. demonstrou que camundongos 

diabéticos imunodeficientes que recebiam transplante de ilhotas cujos doadores eram 

camundongos transgênicos que expressavam amilina humana, voltavam a apresentar 

hiperglicemia cerca de cinco semanas após o transplante. A análise histológica dos 

enxertos de ilhotas deste grupo demonstrou que havia a presença de depósito 
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amiloide, diminuição do volume e aumento do índice de apoptose de células beta em 

comparação com o grupo controle (doadores não-transgênicos), nos quais os 

camundongos se mantiveram normoglicêmicos durante todo o período de tempo 

estudado. O surgimento do amiloide precedeu a recorrência da hiperglicemia e o 

acúmulo do mesmo relacionou-se diretamente com a perda de massa das células beta, 

sugerindo que o depósito amiloide possa fazer parte dos fatores não-imunes que 

provocam a morte de células beta em ilhotas transplantadas, colaborando para o 

insucesso do procedimento no longo prazo.56 

Acredita-se que o depósito amiloide represente um processo contínuo, no qual 

monômeros de amilina começam a se arranjar formando pequenos agregados 

(denominados “oligômeros”) que se polimerizam até formar a amilina fibrilar 

madura. Estudos mais recentes apontam que os oligômeros intermediários 

constituam a forma tóxica da amilina.57 

A comparação da toxicidade de duas preparações de amilina, uma contendo 

preponderantemente oligômeros, outra composta em maior parte por fibrilas maduras 

da proteína, em células de linhagem de insulinoma de ratos RINm5F expostas por 24 

horas a 10 µM de cada uma das preparações revelou que o tratamento com as fibrilas 

intermediárias de amilina provocou maior porcentagem de morte celular em relação 

ao tratamento com as fibrilas maduras, sugerindo que os oligômeros de amilina 

sejam os principais responsáveis pela citotoxicidade da proteína.58 Em estudo 

realizado por Bai e cols. nas células RINm5F, a concentração de amilina recém-

preparada (e, portanto, rica em oligômeros) capaz de induzir a morte celular em 50% 

das células (EC50) foi definida em 10 µM e o tempo de tratamento em que a morte 

celular atinge metade do valor máximo foi de 24 horas.59 
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Zhang e cols. demonstraram em células RINm5F e em células CM 

(originadas de insulinoma humano) que o tratamento com amilina humana recém-

preparada na concentração de 10 µM em tempos variados induziu a atividade de 

caspase-8 (ativadora de apoptose) e caspase-3 (efetora de apoptose) de maneira 

tempo-dependente, sendo este efeito pró-apoptótico mediado, pelo menos em parte, 

pela ativação das proteínas JNK1, c-jun, ATF-2 e p38 MAPK. O tratamento destas 

mesmas células com amilina de rato não resultou em morte celular, ressaltando a 

ausência de citotoxicidade desta amilina sobre as células beta.60,61 

O tratamento de células RINm5F com oligômeros de amilina humana 

promove a indução de apoptose por meio do aumento na expressão do mRNA de p53 

e p21, que estão relacionadas positivamente com o processo de apoptose. 62 O 

mesmo tratamento em células INS-1E, também derivada de insulinoma de rato, 

provoca efeito pró-apoptótico relacionado a uma diminuição significante na 

fosforilação e atividade da proteína AKT, inibição da fosforilação de FOXO1 e 

inibição da translocação de PDX-1 para o núcleo da célula.63 

Células RINm5F, CM e ilhotas de camundongo expostas aos oligômeros de 

amilina apresentam um índice de apoptose mais elevado associado ao aumento na 

expressão do receptor de morte celular Fas e de seu respectivo domínio de morte 

FADD (Fas-associated death domain), sendo que o uso de anticorpos bloqueadores 

anti Fas/FasL suprime o efeito pró-apoptótico da amilina. O achado sugere que o 

aumento na expressão e ativação de Fas em células beta provocados pela amilina 

poderia constituir um evento molecular presente na patogênese do DM2, de forma 

semelhante ao que ocorre no DM1 após a agressão auto-imune.64 
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Subramanian e cols. demonstraram que a amilina humana endógena também 

é capaz de induzir a apoptose de células beta in vitro por meio das vias intrínseca e 

extrínseca, dependente da sinalização da via JNK. Ilhotas de camundongos 

transgênicos que expressam o gene da amilina humana, quando mantidas em cultura 

por 48 e 144 h em concentração suprafisiológica de glicose (16.7 mM), apresentam 

maior índice de apoptose de células beta em decorrência da ativação de JNK e 

aumento da expressão do mRNA dos genes relacionados à apoptose Fas, Fadd, Bim 

e de caspase 3 em comparação a ilhotas de animais não-transgênicos.65 

Estudos demonstram que o sistema oxidativo celular também é afetado pelos 

oligômeros de amilina66-68. O tratamento de células INS-1E com amilina recém-

preparada resultou em apoptose celular e aumento na geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS- reactive oxygen species) de maneira dose-dependente.66 O aumento 

no estresse oxidativo celular também foi constatado em ilhotas de camundongos 

transgênicos para amilina humana mantidas em cultura por 48 horas em comparação 

com ilhotas de animais não-transgênicos mantidas sob as mesmas condições.67 

Alguns estudos in vitro demonstram que o papel citotóxico da amilina está 

diretamente relacionado com a indução de estresse de retículo endoplasmático nas 

células beta.69,70 Entretanto, o estudo do depósito amiloide in vivo, por meio da 

análise histológica de pâncreas de animais transgênicos para amilina humana ou de 

pacientes diabéticos, demonstrou que não há associação deste componente com o 

aumento na expressão de marcadores de estresse de retículo, sugerindo que este 

mecanismo não esteja envolvido no efeito deletério do amiloide em ilhotas 

pancreáticas mantidas sob concentrações fisiológicas de amilina, ao contrário dos 
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estudos in vitro, em que as células foram expostas a concentrações de amilina 

consideradas suprafisiológicas.71  

Outros mecanismos pelos quais os oligômeros de amilina humana podem 

induzir morte celular são desestabilização da integridade 72 e formação de poros na 

membrana celular.73 O contato da amilina humana com membranas de bicamada 

lipídica provoca aumento na condutância das mesmas, tornando-as mais permeáveis 

a íons, dentre eles, o cálcio, cujo influxo é um importante indutor de morte celular. 

Ao mesmo tempo, o contato da amilina de rato com estas membranas não causa 

modificação na condutância destas estruturas. 

Os achados de oligômeros de amilina humana intracelular em dois modelos 

de camundongos transgênicos abrem a possibilidade de citotoxicidade induzida por 

amilina de início intracelular 74 após a falha de mecanismos que normalmente 

previnem a oligomerização da amilina humana no citoplasma da célula, o que 

poderia levar à ruptura de membranas intracelulares. 

Embora existam inúmeras evidências que favorecem a hipótese de que os 

oligômeros intermediários constituam a forma tóxica da amilina humana, a 

citotoxicidade de formas fibrilares de outras proteínas amiloidogênicas, tais como a 

amilóide beta1–40 75 e a proteína priônica fibrilar,76 bem como relatos de fibrilas 

maduras de amilina induzindo vias de transdução de sinal relacionadas à resposta 

inflamatória em células da microglia77 e citotoxicidade em uma linhagem de células 

produtoras de insulina78 demonstram que os mecanismos pelos quais a amilina 

humana é deletéria não estão completamente estabelecidos. Essa constatação também 

é exemplificada por achados recentes que sugerem que o dano celular não é causado 
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por espécies de amilina específicas, tais como os oligômeros, mas pelo processo de 

crescimento da fibrila sobre a membrana celular.57 

Devido à necessidade de estudos que permitam uma melhor compreensão das 

bases moleculares dos efeitos da amilina sobre as células beta, um projeto 

desenvolvido em nosso laboratório explorou, por microarranjos de cDNA, o perfil de 

expressão gênica de ilhotas pancreáticas expostas a fibrilas maduras de amilina 

humana (“amilina madura”) e a oligômeros de amilina de tamanho intermediário 

(“amilina fresca”), bem como o índice de apoptose de ilhotas tratadas com as duas 

formas de amilina.79 Tanto as fibrilas maduras quanto os oligômeros exerceram um 

efeito pró-apoptótico sobre as ilhotas, sendo este efeito significantemente mais 

pronunciado com os oligômeros de amilina. O índice de apoptose associado às duas 

formas de amilina não foi modulado pela concentração de glicose no meio de cultura 

(experimentos foram realizados em 5,6 e 23 mM de glicose). Além disso, vias 

biológicas relacionadas ao processo de apoptose foram moduladas no experimento de 

micro-arranjos de DNA apenas após o tratamento com os oligômeros de amilina, em 

concordância com os dados mais recentes da literatura, que apontam os oligômeros 

como sendo mais deletérios que as fibrilas maduras de amilina.  

Alguns genes identificados nos ensaios de micro-arranjos foram validados por 

reação em cadeia da polimerase após transcrição reversa em tempo real (RT-qPCR) e 

um dos achados mais interessantes foi a confirmação de que o mRNA do Gipr (que 

codifica o receptor de peptídeo insulinotrópico dependente de glicose– [GIP]) é 

regulado negativamente pelos oligômeros de amilina em ilhotas mantidas em 

concentração fisiológica de glicose, o que sugere que esse possa ser um mecanismo 

adicional pelo qual as fibrilas intermediárias de amilina sejam deletérias para a célula  



16 
 

 
 

beta pancreática,79 com o depósito amiloide participando na patogênese da 

diminuição da resposta insulinotrópica ao GIP já observada nos pacientes com 

DM2.80 O achado de diminuição do conteúdo do mRNA de Gipr em ilhotas mantidas 

em concentração suprafisiológica de glicose em comparação às ilhotas mantidas em 

concentração fisiológica está de acordo com dados da literatura que demonstram 

expressão reduzida desse gene em ilhotas de ratos mantidas em hiperglicemia 

crônica.81,82 

    

1.4 Incretinas 

 Incretinas são hormônios polipeptídicos produzidos no trato gastroentestinal e 

secretados durante a absorção de nutrientes, que agem sobre as células beta e 

aumentam a secreção de insulina. O conceito incretina foi criado quando se observou 

que a secreção de insulina em resposta à glicose administrada por via oral é maior do 

que a secreção de insulina em resposta à glicose administrada por via intravenosa, 

mesmo quando as concentrações de glicemia são semelhantes. Esse efeito otimiza a 

resposta de insulina durante as refeições e limita a variação da glicemia pós-

prandial.83 

A primeira incretina identificada foi chamada de GIP, do inglês, gastric 

inhibitory polypeptide, devido a sua capacidade de inibir a secreção ácida do 

estômago de cães. Posteriormente, o uso de preparações mais puras demonstrou que 

este peptídeo tem a capacidade de estimular a secreção de insulina em animais e em 

seres humanos e passou a ser denominado glucose dependent insulinotropic 

polypeptide.84 O GIP é produzido pelas células K do duodeno e jejuno proximal, em 

resposta à ingestão de nutrientes, principalmente lipídeos e glicose, e exerce suas 
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ações quando se liga ao seu receptor específico (GIPR). O GIPR é um receptor que 

contém sete alças transmembrânicas associado à proteína G e é expresso em diversos 

tecidos, dentre eles o pâncreas, estômago, intestino delgado, tecido adiposo, coração 

e diversas regiões do sistema nervoso central (SNC).85 Após ser liberado pelas 

células enteroendócrinas, o GIP se liga a receptores específicos na célula beta 

pancreática e estimula a secreção de insulina. O GIP também estimula a transcrição 

do gene da insulina, assim como a expressão de sensores de glicose nas células beta. 

Ainda no pâncreas, o GIP inibe a apoptose e estimula a proliferação destas células. 

Estudos demonstram que os mecanismos envolvidos neste aspecto protetor do GIP 

incluem a ativação da via PI-3K/Akt-PKB, MAPK, redução na atividade de caspase 

3, diminuição na expressão do gene pró-apoptótico Bax e aumento da expressão do 

gene anti-apoptótico Bcl2.86,87 A inibição do GIPR por antagonistas do seu receptor 

ou por inativação do gene que o codifica (GIPR-/-) causa intolerância à glicose e 

secreção de insulina insuficiente em ratos.88 O GIP é inativado na circulação 

sanguínea  pela ação da enzima proteolítica dipeptidil-peptidase 4 (DPP-4).89 

Outra importante incretina é o GLP-1 (Glucagon-Like peptide-1). O GLP-1 é 

produzido e secretado pelas células L, localizadas no íleo distal e cólon, após a 

ingestão de alimentos. Seu receptor, o GLP-1R também é um receptor com sete alças 

transmembrânicas associado à proteína G que é expresso no pâncreas, coração, rim, 

estômago, intestino, diversas regiões do SNC, dentre outros. Além de estimular a 

secreção de insulina dependente de glicose, o GLP-1 exerce diversas outras ações no 

pâncreas. Ele tem a capacidade de promover a transcrição do gene de insulina, 

estabilidade do RNA mensageiro (mRNA) e sua biosíntese, recompondo a reserva de 

insulina das células beta.90 Além disso, o GLP-1 restaura a sensibilidade à insulina 
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das células beta por meio do aumento na expressão dos transportadores de glicose e 

da enzima glicoquinase91 e inibe a secreção de glucagon.92 O uso de agonistas de 

GLP-1 estimula a proliferação e inibe a apoptose de células beta em modelos 

animais. A inibição do processo de apoptose está relacionada com a diminuição nos 

níveis de proteínas pró-apoptóticas como caspase 3 ativa e poli-ADP-ribose 

polimerase (PARP) clivada, e aumento na expressão de proteínas anti-apoptóticas 

como BCL-2 e BCL-XL.85,86 A inibição da ação do GLP-1 pelo bloqueio de seu 

receptor diminui a tolerância à glicose e reduz a secreção de insulina estimulada por 

glicose tanto em seres humanos como em animais. De forma semelhante, animais 

que não expressam GLP1R (GLP1R-/-) apresentam leve hiperglicemia e intolerância 

à glicose, associadas à redução na secreção de insulina em resposta à glicose.93 

Assim como o GIP, o GLP-1 é inativado in vivo pela ação da enzima DPP-4.89 

 

1.5 Lipotoxicidade 

 O DM2 está associado a um aumento na concentração plasmática de AGLs. 94 

A elevação de AGLs no plasma de forma crônica provoca efeitos adversos sobre a 

ação e secreção de insulina.95 Este conjunto de efeitos prejudiciais causados pelo 

acúmulo ectópico de lipídeos  em tecido não-adiposo é comumente referido como 

“lipotoxicidade”.96 

 Os AGLs contribuem para a resistência insulínica em tecidos periféricos por 

meio de diferentes mecanismos. Um dos primeiros mecanismos aventados foi a 

competição entre os AGLs e a glicose como substratos para oxidação. Acredita- se 

que o metabolismo de AGLs provoca aumento intramitocondrial nas proporções  

Acetil- CoA/ CoA e NADH / NAD +, com subsequente inativação da enzima 
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piruvato desidrogenase, o que provoca acúmulo de citrato intracelular, culminando 

na inibição da fosfofrutoquinase, uma enzima passo- limitante do processo de 

glicólise. O acúmulo de glicose-6-fosfato inibe a atividade da hexoquinase II, 

resultando no aumento da concentração de glicose intracelular e diminuição da 

captação de glicose.97 Esta foi a primeira hipótese criada para se explicar a inibição 

da oxidação de glicose pelos ácidos graxos e, desde então,  tem sido complementada 

por estudos adicionais.98 Já foi demonstrado que o excesso de AGLs pode causar 

resistência insulínica por provocar estresse mitocondrial e acúmulo de intermediários 

lipídicos incompletamente oxidados.99 Também já foi constatado que a elevada 

concentração de AGLs pode alterar diretamente a sinalização intracelular da insulina, 

afetando o transporte de glicose.100 Além disso, o excesso de AGLs estimula a 

gliconeogênese hepática por meio da indução da enzima fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase e glicose-6-fosfatase, contribuindo para o estabelecimento do quadro 

de hiperglicemia.95 

 Estudos em humanos sugerem que a elevação de AGLs plasmáticos em 

sujeitos saudáveis exerce efeito estimulatório sobre a secreção de insulina, mas pode 

contribuir para a perda progressiva da massa de células beta em indivíduos com 

predisposição genética ao desenvolvimento do DM.94 Apesar de flutuações nas 

concentrações de AGLs serem necessárias para o funcionamento normal das células 

beta, a exposição prolongada a altas concentrações destes compostos exercem um 

impacto negativo sobre a massa e função deste tipo celular.101 Estudos in vitro 

utilizando ilhotas isoladas demonstram que os ácidos graxos saturados, 

especialmente o palmitato, exercem efeito tóxico sobre as células beta, afetando a 
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secreção de insulina e induzindo a apoptose, ao passo que ácidos graxos 

monoinsaturados, como o oleato, exercem efeito protetor.102  

 As células beta pancreáticas são particularmente susceptíveis aos efeitos 

deletérios provocados pelo excesso de AGLs por possuírem uma capacidade limitada 

em estocar triacilglicerol, favorecendo o acúmulo de metabólitos lipídicos tóxicos 

(como ceramida, diacilglicerol, e outros) que são desviados para vias metabólicas 

prejudiciais à homeostase celular.103 A exposição crônica de células beta aos AGLs 

induz múltiplos mecanismos de toxicidade, incluindo o acúmulo de malonil-CoA, 

aumento na oxidação e esterificação de ácidos graxos, aumento da síntese de 

ceramida, indução da apoptose e ativação do estresse oxidativo e de RE.95 

 Ilhotas de rato mantidas em cultura por sete dias na presença de 

concentrações elevadas de AGLs apresentam aumento no índice de apoptose 

associado ao aumento na fragmentação de DNA, aumento da atividade de caspase 3 

e aumento na expressão de genes pró-apoptóticos.95 Ilhotas humanas incubadas sob 

condição semelhante exibem aumento no acúmulo intracelular de triglicerídeos, 

diminuição no conteúdo e na secreção de insulina e aumento na taxa de apoptose 

relacionada à redução na expressão do mRNA do gene anti-apoptótico Bcl2.104 Em 

ilhotas de ratos Zucker diabéticos obesos (ZDF), demonstrou- se que os AGLs 

induzem a apoptose de células beta paralelamente ao aumento na síntese de ceramida 

e de óxido nítrico (NO).105,106 Também já foi demonstrado, em células INS-1, que os 

AGLs induzem apoptose em associação com uma diminuição na fosforilação da 

AKT.107 
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1.6 Produtos finais de glicação avançada (AGEs) 

 A via envolvida na formação dos AGEs está relacionada com a hiperglicemia 

crônica característica do DM. Os AGEs derivam de uma ligação não enzimática entre 

um grupamento aldeído reativo na glicose com o grupo amino das proteínas, levando 

à formação dos produtos de Amadori, dos quais o mais conhecido é a hemoglobina 

glicada (HBA1c). Outras reações ocorrem a partir deste ponto para produzir um grupo 

de compostos denominados AGEs (advanced glycation end-products), que se ligam 

irreversivelmente às proteínas, afetando suas estruturas e funções biológicas, o que 

contribui para a patogênese das complicações macro e microvasculares.108-110  

A geração de AGEs é maior no meio intracelular, em função da alta reatividade 

de intermediários do metabolismo da glicose.111 Os AGEs podem ser gerados, por 

exemplo, a partir da auto-oxidação intracelular da glicose a glioxal e da 

fragmentação do gliceraldeído-3-fosfato (G3P) em metilglioxal. Esses dicarbonils 

reativos intracelulares reagem com o grupamento amino de proteínas intra e 

extracelulares para formar os AGEs.112 

Os AGEs formados intracelularmente podem levar à lesão celular por modificar 

proteínas intracelulares ou podem se difundir para fora das células e modificar 

proteínas de matriz e proteínas circulantes. Essas últimas, quando modificadas, 

podem ligar-se a receptores de membrana e ativar a produção de citocinas 

inflamatórias e fatores de crescimento que vão causar a angiopatia diabética.111  

 Os AGEs interagem com o receptores lactoferrina, scavenger tipo I e II, 

oligossacaril transferase - 48 (OST-48), 80K-H fosfoproteina, Galectina-3, 

CD36,113,114 e com seu receptor específico (receptor de produtos finais da glicação 

avançada – RAGE), que desencadeia uma sinalização intracelular que induz a 



22 
 

 
 

ativação do estresse oxidativo, aumenta a liberação de citocinas inflamatórias e 

promove um aumento da transcrição do NF-kB, levando a um quadro de inflamação 

crônica e consequente aumento de danos celulares e teciduais. 108,110,115 

Já se demonstrou in vitro que o acúmulo de AGEs  prejudica a função das 

células beta pancreáticas resultando em defeitos na secreção de insulina e redução de 

sua biossíntese.116 Alguns mecanismos já foram descritos para explicar os efeitos 

deletérios dos AGEs sobre as células beta, tais como aumento da expressão da 

cicloxigenase 2,117 e o estresse oxidativo, capaz de desencadear o processo de 

apoptose com redução do número de células beta.118 Um estudo desenvolvido em 

nosso laboratório constatou que a exposição de ilhotas pancreáticas de rato a 

albumina modificada por glicação por 72 e 96 horas provoca aumento no índice de 

apoptose e na produção de ROS.119  

Em resumo, há vários mecanismos propostos para explicar a redução da massa 

de células beta ao longo da evolução do DM2, mas a interação do depósito amiloide 

com a lipotoxicidade e com os AGEs foi pouco explorada na literatura. Da mesma 

forma, a relação entre receptores incretínicos e amilina nunca foi avaliada. Por essas 

razões, esses aspectos foram abordados no presente trabalho.  
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2. Objetivos 

 Tendo em vista a participação do depósito amiloide e das incretinas na 

fisiopatologia do DM2 e os resultados do projeto previamente desenvolvido em 

nosso laboratório, o objetivo deste projeto foi investigar o efeitos dos oligômeros de 

amilina sobre a expressão dos receptores das incretinas GIP e GLP-1 e sobre o índice 

de apoptose de ilhotas pancreáticas de rato, e sua modulação pela lipotoxicidade e 

pelos AGEs.  

Para tanto, foram avaliados em ilhotas pancreáticas de rato mantidas em 

cultura tratadas com oligômeros de amilina em presença ou não de palmitato: 

1. A expressão do mRNA de Gipr e Glp1r; 

2. A expressão das proteínas GIPR e GLP-1R; 

3. O índice de apoptose celular. 

O índice de apoptose celular também foi avaliado em ilhotas pancreáticas de 

rato mantidas em cultura tratadas com oligômeros de amilina e expostas ou não à 

albumina glicada. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Isolamento de ilhotas de Langerhans de ratos 

Ratos Wistar adultos provenientes do biotério central de Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo foram utilizados. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa- CCAPPesq da Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (n° 0573/09).  O isolamento das ilhotas foi realizado pelas seguintes etapas: 

Ratos Wistar pesando de 250 a 350 g (dois meses de idade) foram sedados 

com uso de isoflurano por inalação e, posteriormente, anestesiados com solução de 

quetamina + xilazina (0,2 mL/100 g de peso do animal) via intraperitoneal. A seguir, 

a antisepsia do abdomen foi feita com solução de polivinilpirrolidona iodo (PVPI 

10%). A cavidade abdominal foi aberta com tesoura e após localização e exposição 

do ducto biliar e sua ramificação que vai para o intestino delgado, o ducto foi 

pinçado em sua extremidade distal com o auxílio de uma pinça hemostática, a fim de 

se evitar dispersão da enzima para o intestino, levando à insuflação do pâncreas. A 

canulação do ducto biliar foi feita pela introdução de um escalpe (25G) por meio de 

pequeno corte feito com microtesoura no terço proximal do ducto. Fez-se uma 

amarração com fio algodão 4-0 em torno do cateter introduzido no ducto, para evitar 

extravasamento retrógrado da solução de enzima injetada. Ao final da cirurgia, os 

animais foram submetidos à decapitação. 
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3.1.1 Canulação e digestão do pâncreas 

A solução de Colagenase tipo V (Sigma) foi preparada com diluição em 

solução de Hanks Balanced Salt Solution (HBSS) para uma concentração de 0,7 

mg/mL. Após a injeção intraductal de 10 mL, o pâncreas foi separado do intestino 

com auxílio de uma tesoura e transferido para uma placa de Petri, sendo lavado em 

solução de HBSS. O baço foi retirado juntamente com o excesso de tecido gorduroso 

e o pâncreas foi cortado em pedaços grandes e colocado em um tubo de 50 mL 

contendo 5 mL de HBSS, que foi levado ao banho-maria a 37 °C para a digestão com 

a colagenase. 

 

3.1.2 Interrupção da digestão e purificação das ilhotas 

Após o final da etapa de digestão, a solução com as ilhotas foi transferida 

para um tubo de 50 mL contendo 30 mL de meio de cultura RPMI 1640 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e com antibióticos (100 U/mL de 

penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina) a 4º C, com o objetivo de interromper a 

ação da enzima e finalizar a digestão. Após lavagens e centrifugações, o material foi 

filtrado em malha de aço inoxidável de 600 µm e procedeu-se à purificação por 

gradiente utilizando-se o Histopaque 1077 (Sigma). Após centrifugação e lavagens, 

as ilhotas foram contadas e analisadas quanto a sua pureza. As ilhotas foram 

distribuídas em frascos de cultura e levadas à estufa a 37ºC e 5% de CO2.  
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3.2 Padronização da técnica para detecção de apoptose celular pela medida da 

atividade de caspase 3 

Após a indução de apoptose nas células, há um aumento da atividade 

proteolítica da caspase-3, proporcionando a clivagem de seus substratos e a liberação 

do cromógeno que, por sua vez, pode ser detectado por espectrofotometria. Desta 

forma, comparando os valores de absorbância das amostras controle e das amostras 

tratadas, é possível determinar o nível de atividade proteolítica de caspase-3 para 

cada uma delas, o que reflete o índice de apoptose. 

A medida da atividade de caspase-3 foi realizada com o estojo comercial 

Caspase-3 Colorimetric Activity Assay kit (Chemicon International, Temecula, CA) 

pela utilização de substratos contendo o cromógeno p-nitroanilida (pNA). A 

padronização da medida da atividade de caspase-3 foi realizada da seguinte maneira: 

grupos de 200, 300, 400 e 500 ilhotas foram cultivadas em placas de cultura em 

duplicata e tratadas com o agente indutor de apoptose camptotecina (CPT- controle 

positivo da reação- 0,2 µg/mL), em meio RPMI 1640 suplementado com 

antibióticos, 10% SFB e com 5,6 mM de glicose durante 4 horas. Como controle da 

reação, foram utilizados grupos de 200, 300, 400 e 500 ilhotas mantidas em cultura 

sob as mesmas condições, porém na ausência do agente indutor de apoptose 

(CAMP). Os grupos de ilhotas foram coletados e lavados com 10 mL de solução de 

HBSS. A seguir, as ilhotas foram centrifugadas a 800xg durante 10 min, o 

sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi suspendido em 1 mL de HBSS e 

centrifugado a 400xg por 10 min. O precipitado foi ressuspendido em 200 µL de 

tampão de lise. Após 10 min de incubação no gelo, as células foram centrifugadas a 

10.000xg por 5 min, o sobrenadante foi retirado e transferido para um novo tubo de 



29 
 

 
 

1,5 mL. Uma alíquota de 10 µL da amostra foi utilizada para a realização do ensaio 

de Bradford para a normalização dos dados pela quantidade de proteínas totais. Para 

tanto, 10 µL de cada amostra foram adicionados a 200 µL do corante azul de 

Comassi (Bradford Reagent, Sigma Aldrich) As amostras foram incubadas por 5 min 

e a leitura foi realizada por espectrofotometria (Nanodrop ND-1000, Nanodrop 

Technologies) usando o comprimento de onda de 595 nm. 

Para o ensaio de atividade proteolítica de caspase-3, 70 µL de amostra foram 

colocados individualmente em placas de 96 poços aglomerados e a seguir as células 

foram incubadas com 20 µL de tampão de ensaio e 10 µL de substrato colorimétrico 

contendo acetil-Asp-Glut-Val-Asp-p-nitroanilida (Ac-DEVD-pNA). Após incubação 

a 37°C durante 2 h com proteção da luz, as amostras foram lidas no luminômetro 

Anthos Lucy 3 (Anthos Labtec Instruments, Austrália) utilizando-se o comprimento 

de onda de 405 nm e utilizando- se como referência o filtro de 492 nm. Os resultados 

foram expressos em Unidades Arbitrárias de Arbsorbância (U.A.A.) dividindo- se o 

valor da absorbância pela quantidade de proteína obtida pela técnica de Bradford em 

cada amostra. Os resultados da padronização foram expressos pela média das 

amostras em duplicata de cultura + o desvio padrão.  

Durante a padronização concluiu-se que os experimentos deveriam ser feitos 

com a utilização de 300 ilhotas, pois a partir deste número observou- se diferença 

estatisticamente significante entre o grupo de ilhotas controle e o grupo de ilhotas 

tratadas com o agente indutor de apoptose, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3. Gráfico representativo da padronização da técnica de detecção do índice de 
apoptose celular pela medida da atividade da caspase-3 . CTRL: ilhotas não tratadas 
com camptotecina. CAMP: ilhotas tratadas com camptotecina. Duplicatas biológicas 
realizadas em duplicata, *p<0,05 
 

3.3 Padronização da concentração de palmitato 

 Com o objetivo de determinar a concentração e o tempo de exposição 

necessários para se observar o efeito tóxico do palmitato sobre as células, ilhotas 

foram extraídas e submetidas ao tratamento com palmitato (Sigma Aldrich, St. Louis, 

EUA) diluído em metanol nas concentrações de 0,3 ou 0,5 mM em meio de cultura 

por 24 ou 48 h em meio RPMI 1640 suplementado com antibióticos (100 U/mL de 

penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina), 2% de SFB e 5,6 mM de glicose. As 

ilhotas controles foram expostas apenas ao metanol em uma concentração final de 

0,1% no meio de cultura. Após este período, as ilhotas foram retiradas dos frascos de 

cultura e procedeu-se à avaliação do índice de apoptose celular por meio da 

quantificação da atividade de caspase-3 segundo o protocolo descrito acima. 

A partir dos resultados obtidos (Figura 4) decidiu-se adotar como modelo de 

lipotoxicidade o palmitato na concentração de 0,5 mM por 48 h, já que desta forma 
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foi possível observar um aumento no índice de apoptose celular em relação ao grupo 

controle mais próximo de um valor estatisticamente significante. 

 

 

          

 

          

                 
Figura 4. Gráficos representativos dos resultados da padronização da concentração e 
do tempo de exposição ao palmitato capazes de induzir apoptose de ilhotas 
pancreáticas. Ilhotas foram mantidas em concentração fisiológica de glicose (5,6 
mM) e expostas a expostas ao metanol 0,1% (Controle) ou ao palmitato (0,3 ou 0,5 
mM) por 24 h (A) ou 48 h (B). Duplicata biológica realizada em duplicata. Valores 
de “p” em relação ao controle. 
 
 

p=0,82 
p=0,29 

p=0,08 
p=0,06 

A 

B 
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3.4 Tratamento das ilhotas pancreáticas com amilina e palmitato para os 

experimentos de RT-qPCR, Western blot e de análise do índice de apoptose 

Após o isolamento, as ilhotas foram mantidas em cultura por 24 h em meio 

RPMI 1640 suplementado com antibióticos, 2% de SFB e 5,6 mM de glicose. Após 

este período, as ilhotas foram submetidas às seguintes condições experimentais: (1) 

ilhotas tratadas com oligômeros de amilina na concentração final de 10 µM, (2) 

ilhotas tratadas com palmitato na concentração final de 0,5 mM, (3) ilhotas tratadas 

com palmitato e oligômeros de amilina e (4) ilhotas sem tratamento (controle). As 

ilhotas foram mantidas em cultura nestas condições por 24 ou 48 h em meio RPMI 

1640, com 2% SFB e 5,6 mM de glicose. Os oligômeros de amilina foram obtidos 

após a ressuspensão do liofilizado da proteína amilina humana (Bachem, Torrance, 

EUA) em água deionizada imediatamente antes da adição ao meio de cultura. Nas 

condições controle e oligômeros de amilina, metanol foi acrescentado ao meio de 

cultura para se obter a mesma concentração final que aquela presente nas condições 

palmitato e oligômeros de amilina com palmitato.  

Considerando que a baixa qualidade da proteína extraída das ilhotas mantidas 

em cultura por estes períodos de tempo prolongados (24 e 48 h) impossibilitou a 

realização da técnica de Western blot de forma satisfatória, reduzimos o tempo de 

cultura pré-tratamento (de 24 para 2 h) e avaliamos o tempo de exposição mínimo 

necessário para se observar o efeito modulatório negativo dos oligômeros de amilina 

humana sobre a expressão do mRNA de Gipr e Glp1r (4 e 8 h). Levando em conta a 

média de tempo existente entre a redução na expressão do mRNA do gene e a 

subsequente redução da expressão proteica, as ilhotas foram tratadas por 12 e 15 h 
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para posterior avaliação da expressão das proteínas GIPR e GLP1R por Western blot. 

O delineamento experimental do estudo está representado na Figura 5.  

 

 

Figura 5. Esquematização do delineamento experimental do estudo demonstrando o 
tratamento das ilhotas pancreáticas com amilina e palmitato para os experimentos de 
RT-qPCR, Western blot e de análise do índice de apoptose. 
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3.5 Tratamento das ilhotas com oligômeros de amilina e albumina glicada para 

avaliação do índice de apoptose 

Para a preparação da albumina glicada (AGE), albumina bovina (BSA) isenta 

de ácidos graxos (40 mg) foi incubada na presença de 10 mM de glicolaldeído 

(AlbGAD) dissolvido em tampão fosfato NaCl 137 mmol/L; Na2HPO4 4 mmol/L; 

KCl 2 mmol/L; K2PO4 1 mmol/L (Phosphate Buffered Saline. PBS) com EDTA 

pH=7,4. Albumina controle (AlbCTR) foi preparada em solução salina tamponada 

com PBS.  As incubações foram realizadas sob condições estéreis, banho de água a 

37°C, com agitação por quatro dias. A seguir, as amostras foram dialisadas contra 

PBS e esterilizadas em filtro de 0,22 µm. Após o preparo, as amostras foram 

acondicionadas a - 70°C até o seu uso.120 

Após o isolamento, as ilhotas foram mantidas em cultura por 24 h em meio 

RPMI 1640 suplementado com antibióticos, 2% de SFB e 23 mM de glicose com 5 

mg/mL de AlbCTR ou AlbGAD. Após este período, as ilhotas foram submetidas às 

seguintes condições experimentais: (1) ilhotas tratadas com oligômeros de amilina na 

concentração final de 10 µM, (2) ilhotas tratadas com 5 mg/mL de AlbGAD, (3) 

ilhotas tratadas com AlbGAD e oligômeros de amilina e (4) ilhotas tratadas com 5 

mg/ml de AlbCTR (controle). As ilhotas foram mantidas em cultura nestas condições 

por 48 h em meio RPMI 1640, com 2% SFB e 23 mM de glicose.  Após este período, 

as ilhotas foram submetidas à avaliação do índice de apoptose celular pela 

quantificação da atividade proteolítica de caspase-3. O delineamento experimental 

está representado na Figura 6. 
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Figura 6. Delineamento experimental do estudo para avaliação do índice de apoptose 
em ilhotas expostas aos oligômeros de amilina e à albumina glicada (AlbGAD). 
 

3.6 Quantificação do conteúdo do mRNA de Gipr e Glp1r por RT-qPCR 

Para a extração de RNA total das ilhotas, foi utilizado um protocolo baseado 

na lise das células com Trizol e subsequente isolamento do RNA total pelo método 

de cromatografia (RNeasy Mini Kit, Qiagen), conforme recomendações do 

fabricante. O RNA total extraído e purificado foi quantificado e avaliado quanto à 

sua pureza no equipamento NanoDrop ND-3300 (NanoDrop Techonologies, EUA). 

Foram consideradas amostras ótimas aquelas que apresentaram uma relação 

Abs260/Abs280 entre 1,8 e 2,1. A análise da integridade do material foi feita pela 

avaliação das bandas correspondentes ao RNA ribossomal 18S e 28S após 

eletroforese em gel de agarose. Para a síntese de cDNA foram utilizados 500 ng de 

RNA total seguindo-se o protocolo do conjunto de reagentes SuperScript™ III First-

Strand Synthesis SuperMix for qRT-PCR (Invitogen, E.U.A). 

Para a realização dos experimentos de RT-qPCR foi utilizado o sistema 

Taqman, que consiste no uso de sondas fluorescentes que se ligam especificamente a 
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uma região interna do produto de PCR. Como normalizador das reações, foi utilizado 

o gene que codifica a β-actina (Actb) e como calibrador foi usado cDNA de ilhotas 

recém-extraídas. 

Para os ensaios foram utilizados os seguintes primers inventoriados pela 

Applied Byosistem (Foster City, E.U.A.): Actb (Rn00667869_m1), Gipr 

(Rn00562325_m1) e Glp1r (Rn_00562406). Foi constatada a especificidade da 

reação pela ausência de bandas de tamanho diferente do esperado na análise por 

eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídeo. Foi realizado um 

experimento para calcular a eficiência de amplificação de cada um dos pares de 

primer. Este dado é importante para o cálculo final da expressão do gene-alvo em 

relação ao gene normalizador. Uma amostra de cDNA de ilhotas foi diluída 1:5, 1:50 

e 1:500 e foi realizado uma PCR com cada par de primer em cada uma destas 

diluições. Foi construído um gráfico colocando o valor de Ct de cada diluição de 

cDNA em função da diluição da amostra. A inclinação (slope) desta reta foi utilizada 

para o cálculo de eficiência de amplificação conforme a fórmula: 

Eficiência de amplificação = 10
(-1/SLOPE) 

 As reações de RT-qPCR foram realizadas no equipamento StepOnePlus 

(Applied Biosystems). Cada reação foi preparada com 1,0 µL de Taqman Gene 

Expression Assays (20x), 10 µL de Taqman Universal PCR Master Mix e 5 µL de 

cDNA (100 ng) para um volume final de reação de 20 µL. As amostras foram 

incubadas durante 10 min a 95º C para a desnaturação das dupla-fitas de cDNA. A 

seguir, foram submetidas a 40 ciclos (15 s a 95º C, 1 min a 60 ºC).  
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A semelhança das eficiências de amplificação dos pares de primers do gene-

alvo e do gene normalizador da reação (Figura 7) permitiu a utilização do seguinte 

modelo matemático para o cálculo da expressão relativa de cada amostra: 

 Expressão Relativa = 2(DeltaDelta Ct) , onde: 

Delta Ct = Ct do gene em estudo- Ct do gene normalizador (β-actina) 

DeltaDelta C t= Delta Ct da amostra- Delta Ct do calibrador 121. 
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Figura 7. Gráficos representativos das eficiências de amplificação dos pares de primers que 
amplificam os genes Gipr, Glp1r e Actb  na PCR em tempo real. 
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3.7 Avaliação do índice de apoptose celular pela quantificação da atividade 

proteolítica de caspase-3 

 Após os tratamentos com oligômeros de amilina, palmitato ou albumina 

glicada, as ilhotas foram retiradas de cultura e submetidas à avaliação do índice de 

apoptose celular pela quantificação da atividade de caspase-3 utilizando o estojo 

comercial Caspase-3 Colorimetric Activity Assay kit (Chemicon International, 

Temecula, CA) conforme padronização descrita anteriormente. 

 

3.8 Padronização da técnica de Western blot 

 Logo após o término do processo de isolamento, 300 ilhotas foram separadas, 

transferidas para um tupo eppendorf e lavadas com HBSS. Em seguida, foram 

adicionados 500 µL de solução de lise gelado (tampão RIPA- 50 mM Tris HCl pH 

7,4; 150 mM NaCl; 1% Igepal; 0,25% Ácido Deoxicólico; 0,1% SDS; 1 mM EDTA 

pH 8) suplementado com 10 µL de coquetel de inibidores de protease (Sigma 

Aldrich) por 30 min à 4°C. Após este período, o lisado celular foi centrifugado a 

10.000xg por 1 min, tendo então o sobrenadante sido aliquotado e estocado à –70°C. 

As proteínas foram quantificadas pelo ensaio de Bradford e as amostras foram 

submetidas ao processo de concentração utilizando-se a coluna Amicon Ultra- 03 

kDa (Millipore) segundo as instruções do fabricante. 

 Alíquotas do sobrenadante contendo 100 µg de proteína total foram 

misturadas com tampão de carregamento de proteína (4% SDS; 0,1 M Tris pH 8,9; 2 

mM EDTA; 0,1% azul de bromofenol; 20% glicerol; 0,25 M DTT) e, em seguida, 

foram aquecidas à 94°C por 5 min e aplicadas nas canaletas do gel. A eletroforese foi 

realizada em gel de poliacrilamida na concentração de 10% por 4 h, a 120V. O 
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padrão de massa molecular utilizado foi o Full Range Rainbow (Amersham 

Biosciences). 

 Após a separação, as proteínas foram transferidas para membranas de 

nitrocelulose por um processo de eletrotransferência semi-seco em aparelho especial 

(ECL Semi- Dry Transfer Unit- Amersham) na presença de tampão de transferência 

adequado (10% tampão Tris Glicina- Sigma; 18% Metanol; 0,4% SDS) em 

amperagem constante de 100 mA por 35 min. Para verificação do processo de 

transferência, as membranas foram coradas com uma solução de 0,2% do corante 

Ponceau. Em seguida, foram lavadas três vezes com solução de PBS contendo 1% de 

Tween 20 (PBS-T) e bloqueadas por 1 h com leite em pó desnatado a 5% em PBS-T, 

sob agitação. 

 As membranas foram incubadas por 18 h a 4°C com um dos anticorpos 

primários: anticorpo anti beta-actina produzido em camundongo ([42 kDa] A-4700, 

Sigma)  diluído 1:1.000, ou anticorpo anti GIPR produzido em cabra ([53 kDa] SC-

69417, Santa Cruz Biotechnology)  diluído 1:200, ou anticorpo anti GLP1R 

produzido em coelho ([53 kDa] SC- 66911, Santa Cruz Biotechnology)  diluído 

1:200. Após a incubação, as membranas foram lavadas três vezes com PBS-T e 

foram incubadas com os respectivos anticorpos secundários conjugados à peroxidase 

diluídos na razão 1:1.000 em PBS-T por 1 h. As membranas foram lavadas 

novamente, secas e a marcação foi revelada por quimioluminescência com luminol 

(Millipore) seguindo as recomendações do fabricante, sendo as leituras realizadas no 

aparelho ImageQuantTM 350 (Amersham Biosciences). 
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 De acordo com a padronização descrita, utilizando proteína total extraída de 

ilhotas recém-isoladas, foi possível identificar as bandas correspondentes às 

proteínas de estudo, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

 

 

 
 
Figura 8. Representação dos resultados da padronização da técnica de Western blot 
para detecção das proteínas beta-actina, GIPR e GLP1R.  
 
  

 Como mencionado anteriormente, a padronização da técnica foi feita 

utilizando a proteína extraída de ilhotas logo após o isolamento. Entretanto, ao 

utilizarmos proteínas provenientes de ilhotas mantidas em culturas e tratadas, 

notamos um decaimento na qualidade da proteína extraída de forma diretamente 

proporcional ao tempo de cultivo celular. Por esta razão, testamos o tempo máximo 

que as ilhotas poderiam ser mantidas em cultura sem acarretar prejuízo à qualidade 

da proteína. Para isso, ilhotas foram isoladas, mantidas em cultura por 2 h em meio 

RPMI 1640, com 2% SFB e 5,6 mM de glicose e, em seguida, foi feita a troca do 

meio de cultura e as ilhotas foram cultivadas sob as mesmas condições por 8, 14, 16 

e 18h.  Foi feita a extração da proteína total das ilhotas e um ensaio de Western blot 

com beta-actina. Desta forma, constatamos que a qualidade da proteína extraída não 

era afetada de forma significativa quando as ilhotas eram cultivadas por até 16 h 

(Figura 9). 

 

52k → 52k → 

   Beta- actina 
   (42 kDa) 

GIPR 
(53 kDa) 

  GLP1R 
   (56 kDa) 

52k → 
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Figura 9. Representação do ensaio de Western blot com beta-actina para avaliação da 
qualidade da proteína extraída de ilhotas mantidas em cultura por 8, 12, 14, 16 e 18 h  
em meio RPMI 1640, com 2% SFB e 5,6 mM de glicose em comparação com ilhotas 
recém-isoladas (IF- “ilhota fresca”). 
 

3.9 Quantificação do conteúdo das proteínas GIPR e GLP1R por Western blot 

 Após o isolamento, as ilhotas foram mantidas em cultura e submetidas aos 

tratamentos com oligômeros de amilina e palmitato conforme demonstrado no 

delineamento experimental do estudo e procedeu-se à análise da expressão das 

proteínas GIPR e GLP1R por Western blot de acordo com a padronização descrita no 

item anterior. As leituras das membranas foram realizadas no aparelho 

ImageQuantTM 350 (GE Healthcare, EUA) e a densitometria das bandas foi feita 

utilizando- se o software ImageQuant TL (GE Healthcare, EUA). 

  

3.10 Padronização da técnica de imunohistoquímica em cortes de pâncreas 

humano 

Pelas dificuldades técnicas relacionadas à metodologia de Western blot, 

procedemos à padronização da técnica de imunohistoquímica como uma metodologia 

alternativa para avaliação da expressão das proteínas GIPR e GLP1R. Como controle 

positivo para a padronização desta técnica foram utilizados cortes histológicos de 

tecido pancreático humano. 

     IF            8h        12h       14 h      16h     18h     

Beta-actina 
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Foi realizada a desparafinização de cortes de pâncreas humano de 3 µm de 

espessura, do material incluído em parafina por meio da incubação inicial com xilol a 

60°C por 15 min, seguido de uma segunda incubação com xilol à temperatura 

ambiente por 15 min. A hidratação dos cortes foi feita em concentrações 

decrescentes de etanol (100%, 95%, 80% e 70%). A recuperação antigênica foi 

realizada mediante incubação das lâminas em solução de ácido cítrico 10 mM pH 6,0 

(Merck, E.U.A.) por 40 min, sendo posteriormente lavadas com água destilada. 

 Procedeu-se ao bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada 

(H2O2) a 6% diluída em metanol por 10 min, três vezes, e então as lâminas foram 

lavadas novamente com água destilada, seguida de lavagem com solução salina 

tamponada com PBS 10 mM pH 7,4 por 5 min. O bloqueio de proteínas foi realizado 

por meio de incubação com Cas Block (Zymed) por 10 min a 37°C.  

Os anticorpos primários GIPR e GLP1R (Santa Cruz Biotechnologies) foram 

diluídos em solução de BSA (SIGMA, E.U.A.) a 1,0% e azida sódica NaN3 (Inlab, 

São Paulo) 0,1% em PBS. As lâminas foram incubadas com os anticorpos diluídos 

(GIPR- 1:50; GLP1R- 1:50, 1:100, 1:200) em câmara úmida por 30 min a 37°C e 18 

h a 4°C. Em seguida, as lâminas foram lavadas com PBS e incubadas com o 

bloqueador pós-primário (Post PrimaryBlock,Novo Link Max Polymer Detection 

System, Newcastle, Reino Unido), por 30 min a 37°C. Após lavagens com PBS, 

procedeu- se a incubação com NovoLink (Polimer) do mesmo estojo comercial por 

30 min a 37°C. 

 As lâminas foram novamente lavadas e segui-se a revelação com solução de 

substrato cromogênico contendo diaminobenzidina (Sigma, E.U.A.) a 0,10%, 

peróxido de hidrogênio a 0,06%, dimetil sulfóxido (Labsynth) a 1% em PBS, em 
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banho de 5 min a 37°C, a contracoloração com Hematoxilina de Harris por 1 min e 

imersão rápida em água amoniacal (sol. de hidróxido de amônia 0,5%) seguida de 

lavagens em água corrente e água destilada. A desidratação dos cortes foi feita em 

banhos de etanol a 50%, 80%, 95% e etanol absoluto, diafanização em banhos de 

xilol e montagem em meio permanente (Entellan Merck) com lamínula. 

 De acordo com a padronização da técnica, as diluições dos anticorpos anti 

GIPR e anti GLP1R foram definidas como 1:50 e 1:100, respectivamente. Desta 

forma, foi possível obter a melhor marcação específica contra a proteína alvo, 

conforme demonstrado nas Figuras 10 e 11. 
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Figura 10. Fotomicrografias de tecido de pâncreas humano com imunomarcação positiva 
para GIPR. Aumentos de 50, 100, 200 e 400 vezes. 
 

 

Figura 11. Fotomicrografias de tecido de pâncreas humano com imunomarcação positiva 
para GLP1R. Aumentos de 50, 100, 200 e 400 vezes. 
 

50X 100X 

200X 400X 

50X 100X 

200X 400X 
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3.11 Padronização da técnica de imunohistoquímica em ilhotas de rato 

Cerca de 500 ilhotas foram isoladas e mantidas em cultura por 24 h. Após 

este período, as células foram coletadas, transferidas para tubo tipo eppendorf de 1,5 

mL, lavadas com HBSS e incubadas por 10 min com 1 mL de solução de formalina 

tamponada. As células foram centrifugadas a 800xg por 5 min e lavadas duas vezes 

com HBSS. A seguir, as ilhotas foram incubadas com 1 mL de etanol absoluto e, no 

período final de incubação, foram adicionados 20 µL de eosina com o intuito de 

facilitar a visualização do pellet de células. As ilhotas foram centrifugadas e 

submetidas novamente à incubação com etanol. Após esta etapa, as células foram 

incubadas duas vezes com 1 mL de xilol por 1 min e centrifugadas. Ao pellet assim 

formado foram adicionados vagarosamente cerca de 200 µL de parafina líquida 

(60°C). O material permaneceu incubado a 60°C por 10 min para possibilitar a 

precipitação das ilhotas, seguido de incubação a temperatura ambiente por 10 min e a 

-20 °C por mais 10 min. A parafina em estado sólido contendo o pellet de ilhotas foi 

submetida ao reemblocamento em parafina. Foram obtidos cortes de 3 µm em 

micrótomo rotativo que foram desparafinados por meio da incubação inicial com 

xilol a 60°C por 15 min, seguido de uma segunda incubação com xilol à temperatura 

ambiente por 15 min e hidratados em concentrações decrescentes de etanol (100%, 

95%, 80% e 70%). Após lavagem com água destilada, os corte foram submetidos à 

técnica de imunohistoquímica conforme a padronização descrita no item anterior. 

Desta forma, não foi possível obter uma imunomarcação positiva intensa o 

suficiente para permitir uma avaliação semi-quantitativa da expressão das proteínas 

GIPR (Figura 12) e GLP1R (Figura 13) nas ilhotas, motivo pelo qual a metodologia 

não foi utilizada no estudo. 
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Figura 12. Fotomicrografias de cortes histológicos de ilhotas de ratos com 
imunomarcação positiva para GIPR. Aumento de 400 vezes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Figura 13. Fotomicrografias de cortes histológicos de ilhotas de ratos com 
imunomarcação positiva para GLP1R. Aumento de 400 vezes. 
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3.12 Análise estatística 

 Para a análise estatística foi utilizado o programa JMP. Na análise dos 

resultados de experimentos de avaliação de expressão gênica contendo mais de duas 

condições experimentais foi aplicado o teste não paramétrico Dwass-Steel-

Chritchlow-Fligner. Nos experimentos de avaliação da expressão gênica e de 

expressão proteica contendo apenas duas condições experimentais, foi aplicado o 

teste da mediana. Para a análise dos dados dos experimentos de avaliação do índice 

de apoptose, foi feita a comparação entre as diferentes condições experimentais 

utilizando- se a análise de variância (ANOVA), com pós- teste de Tukey- Kramer. 

A hipótese de nulidade foi rejeitada sempre que o valor de P era menor que 

5%. Os dados foram apresentados como média + DP (desvio padrão).  
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4. Resultados 

 

4.1 Quantificação do conteúdo do mRNA de Gipr e Glp1r por RT-qPCR 

 A avaliação da expressão do mRNA de Gipr e Glp1r em ilhotas expostas à 

amilina humana e à lipotoxicidade por 24 h revelou que o tratamento com 

oligômeros de amilina foi capaz de modular negativamente a expressão de ambos os 

receptores, enquanto o palmitato não provocou alterações na expressão destes genes 

em relação ao grupo controle (Figura 14). A mesma avaliação feita após 48 h de 

tratamento demonstrou que os oligômeros de amilina provocaram um aumento na 

expressão do mRNA de Gipr e Glp1r  enquanto o palmitato isoladamente modulou 

positivamente apenas a expressão de Gipr (Figura 15). Após 4 h de exposição, a 

amilina não provocou efeito modulatório sobre a expressão do mRNA de Gipr e 

Glp1r (Figura 16), o que só ocorreu após 8 h de exposição, condição em que os 

oligômeros de amilina modularam negativamente a expressão destes genes (Figura 

17). 
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Figura 14. Gráficos representativos da expressão do mRNA dos genes Gipr e Glp1r 
em ilhotas pancreáticas mantidas em concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) 
expostas a 0,1% de metanol (Controle), a 0,5 mM de Palmitato, a 10 µM de 
oligômeros de amilina ou a oligômeros de amilina + Palmitato durante 24 horas. Três 
experimentos independentes com triplicatas biológicas realizadas em duplicata. 
*p<0,05 em relação ao grupo controle. 
 

 

 

* 

* 
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Figura 15. Gráficos representativos da expressão do mRNA dos genes Gipr e Glp1r 
em ilhotas pancreáticas mantidas em concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) 
expostas a 0,1% de metanol (Controle), a 0,5 mM de Palmitato, a 10 µM de 
oligômeros de amilina ou a oligômeros de amilina + Palmitato durante 48 horas. 
Dois experimentos independentes com triplicatas biológicas realizadas em duplicata. 
*p<0,05 em relação ao grupo controle,; †p<0,05 em relação ao grupo tratado com 
palmitato. 
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Figura 16. Gráficos representativos da expressão do mRNA dos genes Gipr e Glp1r 
em ilhotas pancreáticas mantidas em concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) 
sem tratamento (Controle) ou expostas a 10 µM de oligômeros de amilina (Amilina) 
durante 4 horas. Dois experimentos independentes com triplicatas biológicas 
realizadas em duplicata. 
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Figura 17. Gráficos representativos da expressão do mRNA dos genes Gipr e Glp1r 
em ilhotas pancreáticas mantidas em concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) 
sem tratamento (Controle) ou expostas a 10 µM de oligômeros de amilina (Amilina) 
durante 8 horas. Dois experimentos independentes com triplicatas biológicas 
realizadas em duplicata, *p<0,05. 
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4.2 Avaliação do índice de apoptose celular pela quantificação da atividade 

proteolítica da caspase-3 

 A avaliação do índice de apoptose das ilhotas expostas à amilina humana e à 

lipotoxicidade por 48 h demonstrou que a taxa de apoptose celular aumentou quando 

as ilhotas foram expostas aos oligômeros de amilina, sendo que esta ação não foi 

potencializada pelo palmitato no período de tempo avaliado (Figura 18).  

 A quantificação da taxa de apoptose em ilhotas expostas os oligômeros de 

amilina por 48 h e à albumina glicada (AlbGAD) por 72 horas revelou que os AGEs 

também não potencializam o efeito pró-apoptótico da amilina (Figura 19). 

 

 

Figura 18. Gráfico representativo do índice de apoptose das ilhotas pancreáticas nas 
diferentes condições experimentais. Ilhotas pancreáticas foram mantidas em 
concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) expostas a 0,1% de metanol (Controle), 
a 0,5 mM de Palmitato, a 10 µM de oligômeros de amilina ou a oligômeros de 
amilina (10 µM) + Palmitato (0,5 mM) durante 48 horas. Três experimentos 
independentes com triplicatas biológicas realizadas em duplicata, *p<0,05 em 
relação ao grupo controle; †p<0,05 em relação ao grupo tratado com palmitato. 
 

* 

* † 
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Figura 19. Gráfico representativo do índice de apoptose das ilhotas pancreáticas nas 
diferentes condições experimentais. Após pré-incubação por 24 horas com 5 mg/mL 
de albumina controle (AlbCTR) ou de albumina glicada (AlbGAD), as ilhotas 
pancreáticas foram mantidas em concentração suprafisiológica de glicose (23 mM) 
expostas a 5mg/ mL de  AlbCTR, a 5 mg/ mL de AlbGAD, a 10 µM de oligômeros 
de amilina + AlbCTR ou a oligômeros de amilina (10 µM) + AlbGAD durante 48 
horas. Três experimentos independentes com triplicatas biológicas realizadas em 
duplicata, *p<0,05 em relação ao grupo controle. 
 

4.3 Avaliação da expressão das proteínas GIPR e GLP1R por Western blot 

 A avaliação da expressão das proteínas GIPR e GLP1R nas ilhotas expostas à 

amilina humana e à lipotoxicidade após os tempos de exposição de 24 e 48 h não 

pôde ser realizada. Durante a realização dos experimentos, percebemos que a 

qualidade das proteínas extraídas destas células era bastante inferior àquelas 

extraídas das ilhotas utilizadas no processo de padronização (ilhotas recém-isoladas) 

e, por isso, não conseguimos obter resultados satisfatórios nos ensaios de Western 

blot das ilhotas tratadas nos períodos de tempo mais longos, conforme demonstrado 

na Figura 20 para a expressão do GIPR após 24 h de tratamento. 

 Após 12 horas de tratamento, os oligômeros de amilina não provocaram 

alteração na expressão das proteínas GIPR e GLP1R, conforme demonstrado nas 

 * 
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Figuras 21 e 22, respectivamente. Não foi possível realizar a densitometria das 

bandas correspondentes ao GIPR e ao GLP1R nas membranas de Western blot do 

experimento no qual a exposição à amilina foi realizada durante 15 h, devido à baixa 

intensidade das bandas referente às proteínas alvo, provavelmente em função da 

presença muito próxima de uma banda inespecífica bastante intensa (Figura 23).  

A morfologia das ilhotas expostas ou não aos oligômeros de amilina por 15  h 

estão representadas na Figura 24. Nota-se que a integridade das ilhotas pancreáticas 

está mais preservada nos ilhotas não expostas à amilina. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Representação dos resultados dos ensaios de Western blot para GIPR em 
ilhotas tratadas por 24 horas. (C+: ilhotas recém-isoladas; M: marcador de peso 
molecular; 1: ilhotas controle; 2: ilhotas tratadas com palmitato (0,5 mM); 3: ilhotas 
tratadas com oligômeros de amilina (10 µM); 4: ilhotas tratadas com oligômeros de 
amilina + palmitato). 
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Figura 21. Representação dos experimentos de Western blot conduzidos para avaliação da 
expressão da proteína GIPR em ilhotas pancreáticas mantidas em cultura em concentração 
fisiológica de glicose (5,6 mM) sem tratamento (CTRL) ou tratadas com 10 µM de 
oligômeros de amilina humana (AM)  por 12 horas. Dois experimentos independentes com 
triplicatas biológicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIPR 

Beta- 
actina 

CTRL       CTRL         CTRL        AM            AM          AM 
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Figura 22. Representação dos experimentos de Western blot conduzidos para 
avaliação da expressão da proteína GLP1R em ilhotas pancreáticas mantidas em 
cultura em concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) sem tratamento (CTRL) ou 
tratadas com 10 µM de oligômeros de amilina humana (AM)  por 12 horas. Dois 
experimentos independentes com triplicatas biológicas. 
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Figura 23. Representação do ensaios de Western blot conduzidos para avaliação da 
expressão das proteínas GIPR e GLP1R em ilhotas pancreáticas mantidas em cultura 
em concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) sem tratamento (CTRL) ou tratadas 
com 10 µM oligômeros de amilina humana (AM) por 15 horas. Um experimento 
com triplicatas biológicas. 
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Figura 24. Fotomicrografias de ilhotas pancreáticas de rato mantidas em cultura em 
concentração fisiológica de glicose (5,6 mM) por 15 horas sem tratamento (A) ou 
tratadas com oligômeros de amilina humana (B). Aumentos de 50, 100, 200 e 400 vezes. 
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5. Discussão 

O DM2 é uma condição caracterizada por uma perda progressiva da massa e 

da função de células beta ao longo do curso da doença.122 Tem sido demonstrado que 

dentre os fatores que exercem efeitos deletérios sobre a função destas células estão o 

depósito amiloide, a glico e a lipotoxicidade. Há evidências de que os oligômeros de 

amilina constituem a forma mais tóxica do amiloide, porém ainda existem dúvidas 

em relação aos mecanismos envolvidos na citotoxicidade exercida pelos oligômeros 

de amilina sobre as células beta e como este fator interage com outras condições 

concomitantes presentes no diabetes, como a hiperglicemia e a hiperlipemia. 

O estudo prévio desenvolvido em nosso laboratório, de análise do perfil de 

expressão gênica de ilhotas pancreáticas de rato expostas à amilina humana com o 

uso da técnica de microarranjos de cDNA, resultou em achados que sugeriram que os 

oligômeros de amilina poderiam modular negativamente a expressão do gene que 

codifica o receptor de GIP (Gipr) após 24 horas de exposição. No mesmo estudo foi 

abordado o papel da glicotoxicidade sobre os efeitos deletérios da forma agregante 

da amilina nas ilhotas in vitro, porém nenhum tipo de modulação pela glicose foi 

observado. 

Considerando a importância do efeito das incretinas sobre o controle 

glicêmico pós-prandial e sua implicação na fisiopatologia do DM2, resolvemos 

investigar o papel dos oligômeros de amilina sobre a expressão dos receptores de 

GIP e GLP-1 em ilhotas pancreáticas de rato mantidas em cultura. Apesar de o 

estudo do nosso laboratório não ter evidenciado a modulação da expressão do mRNA 

de Glp1r em ilhotas tratadas com oligômeros de amilina, resolvemos incluir este 

receptor devido à importância do GLP-1 no controle glicêmico. 
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Após constatarmos a ausência de modulação dos efeitos tóxicos da amilina 

pela glicotoxicidade, procedemos à análise de outra condição metabólica presente no 

DM2, a qual classicamente se atribui um efeito deletério sobre as células beta: a 

lipotoxicidade. Dados na literatura apontam que os ácidos graxos poderiam exercer 

um papel importante na formação do amiloide, uma vez que estudos in vivo 

demonstram que modelos de animais transgênicos para amilina humana só passam a 

desenvolver o depósito amiloide após submissão a dietas hiperlipídicas.36-38 

Conforme demonstrado em nossos experimentos e segundo dados prévios da 

literatura, os ácidos graxos são capazes de exercer efeitos tóxicos sobre as ilhotas 

pancreáticas in vitro apenas a partir de tempos de exposição mais prolongados. Um 

estudo conduzido por Kharroubi e cols. avaliou o efeito do palmitato (0,5 mM) sobre 

ilhotas de rato em cultura após diferentes tempos de exposição e revelou que o 

composto só passa a exercer efeito tóxico significante sobre estas células após 72 

horas de tratamento, ao contrário do observado em tempos mais curtos (24 e 48 

horas). 7 Também já foi demonstrado que o ácido palmítico é capaz de exercer 

efeitos tóxicos sobre ilhotas humanas e linhagens de células beta de rato em tempos 

de exposição mais precoces apenas quando age sinergicamente com altas 

concentrações de glicose.123  Por esta razão, além de realizarmos os estudos 

utilizando o tempo de exposição de 24 horas, também estendemos a avaliação para 

48 horas, mesmo sabendo que este ainda não seria o tempo de exposição suficiente 

para observarmos um efeito pró-apoptótico significante do palmitato sobre as ilhotas, 

mas trata-se do tempo máximo que poderia ser utilizado para se trabalhar com a 

amilina in vitro.  



65 
 

 
 

Após 24 horas de exposição, o tratamento das ilhotas com oligômeros de 

amilina provocou uma diminuição na expressão do mRNA tanto de Gipr quanto de 

Glp1r, enquanto o palmitato não provocou alterações na expressão destes genes. 

Estes dados confirmam os resultados do estudo anterior, onde havíamos observado 

uma modulação negativa de Gipr pelos oligômeros de amilina, e nos permitiu 

constatar que o mesmo ocorre com o receptor de GLP-1. 

A literatura tem abordado muito a redução do efeito incretina, ou seja, a 

diminuição da secreção de insulina em resposta aos hormônios gastrointestinais GIP 

e GLP-1 participando da fisiopatologia do DM2.80 Esses dois hormônios, juntos, 

contribuem para 50–70% da resposta de insulina pós-prandial após a ingestão oral de 

glicose, o que cai para 20% nos portadores de DM 2. As razões para essa perda da 

atividade das incretinas ainda é apenas parcialmente compreendida.124 

Uma possível redução na secreção destes hormônios pelos portadores de 

DM2 tem sido descartada, levando em conta os resultados dos estudos mais recentes. 

Em relação ao GIP, a maioria dos estudos tem demonstrado que pacientes com DM2 

apresentam secreção deste hormônio maior ou igual a de indivíduos saudáveis.125 Há 

controvérsia quanto aos dados envolvendo a secreção de GLP-1, porém a maior parte 

dos estudos reporta que a secreção deste hormônio em resposta à glicose via oral é 

semelhante entre indivíduos diabéticos e controles saudáveis, apesar de haver relatos 

de pequena redução na secreção deste polipeptídeo em pacientes com DM2.126 Uma 

meta-análise recentemente publicada não corroborou a existência de um defeito na 

secreção do GLP-1 e atribuiu os achados discordantes nos diferentes estudos a 

fatores relacionados às características basais das populações estudadas que poderiam 

modular as concentrações de GLP-1, tais como grau de obesidade e idade (maior 
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peso e idade mais avançada estão associados a maiores concentrações de GLP-1), 

concentrações plasmáticas de glucagon (maior glucagonemia está associada a 

menores concentrações de GLP-1), além de uso de medicamentos, tais como 

metformina e acarbose, que podem elevar as concentrações de GLP-1.127 

Diante desses resultados, a hipótese que tem sido mais aceita atualmente é 

que a redução do efeito incretina não se deva a diminuições nas concentrações de 

GIP e GLP-1, mas que o efeito insulinotrópico das incretinas, especialmente do GIP, 

esteja diminuído nos pacientes com DM2, uma vez que nestes indivíduos observa- se 

uma resistência à ação deste hormônio.128 No entanto, permanece a dúvida se esta 

menor resposta da célula beta ao GIP é um defeito específico para esta incretina ou 

se simplesmente reflete o comprometimento geral da célula beta observado nos 

portadores de DM2. 

Questiona-se ainda a possível diminuição na expressão dos receptores de GIP 

em células beta de pacientes portadores de DM2.129 Já foi demonstrado que ratos 

diabéticos obesos (VDF- Vancouver diabetic fatty Zucker) apresentam redução na 

secreção de insulina estimulada por GIP, associada à diminuição na expressão do 

mRNA e da proteína de GIPR nas ilhotas pancreáticas.130 Além disso, a análise de 

ilhotas de ratos submetidos à pancreatectomia parcial e mantidos em hiperglicemia 

crônica mostram redução na expressão gênica de GIPR e de GLP1R.82 Estes achados 

sugerem que alterações na expressão destes receptores possam estar associados à 

fisiopatologia do DM2. 

A redução na expressão do mRNA de Gipr e Glp1r nas ilhotas pancreáticas 

de rato após incubação durante 24 horas com amilina observada no presente estudo, 

poderia sugerir que a redução do efeito incretina observada no DM2 também poderia 
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ser consequência dos efeitos deletérios da amilina sobre as células beta, contribuindo 

para a diminuição da secreção pós-prandial de insulina. Entretanto, não foi possível 

avaliar a expressão das proteínas GIPR e GLP1R por Western blot após este período 

de exposição, pois a manutenção das ilhotas em cultura acarreta a perda da 

viabilidade celular, resultando em degradação proteica. Por este motivo, avaliamos o 

tempo de exposição mínimo necessário para se observar o efeito modulatório 

negativo da amilina sobre a expressão dos genes Gipr e Glp1r. Deste modo, 

constatamos que este tempo mínimo de tratamento das ilhotas com oligômeros de 

amilina seria 8 horas. Considerando o intervalo de tempo existente entre a redução na 

expressão do mRNA de um gene e a subsequente diminuição na expressão da 

respectiva proteína, avaliamos a expressão de GIPR e GLP1R por Western blot após 

12 horas de tratamento131. Após este período de exposição, a amilina não foi capaz 

de exercer modulação sobre a expressão proteica dos receptores de incretinas, 

portanto, não refletindo a redução observada na expressão gênica de Gipr e Glp1r.  

O tratamento das ilhotas por 48 horas, entretanto, evidenciou um efeito 

inverso, no qual a amilina modulou positivamente a expressão dos genes Gipr e 

Glp1r. Levando em consideração que a ativação destes receptores está relacionada 

com a ativação de vias que estimulam a proliferação e sobrevivência de células beta, 

o aumento na expressão do mRNA destes receptores provocado pela amilina após 48 

horas de incubação poderia ser um mecanismo de compensação das células frente 

aos efeitos tóxicos dos oligômeros de amilina.  

Em razão da limitação técnica imposta pelos ensaios de avaliação de 

expressão proteica, ainda restam dúvidas se, em períodos de exposição mais 

prolongados (acima de 12 horas) seria possível detectar uma redução na expressão 
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proteica e, ainda, se este efeito da amilina sobre a expressão de GIPR e GLP1R 

prevaleceria in vivo. É digno de nota mencionar que a maior parte dos estudos em 

cultura celular que investiga os efeitos da amilina sobre ilhotas pancreáticas ou sobre 

linhagens de células beta o faz em períodos menores que 24 horas e ainda, que esse 

período já é suficiente para a amilina induzir apoptose significativa das ilhotas, 

conforme observamos em estudo anterior realizado por nosso grupo. 

O tratamento das ilhotas com palmitato por 48 horas provocou um aumento 

na expressão do mRNA de Gipr. Um estudo conduzido por Lynn e cols. demonstrou 

que o palmitato aumenta a expressão gênica e proteica de GIPR na linhagem de 

células beta INS 823/13 após 24 horas de exposição secundariamente à  ligação e 

ativação de PPAR γ (receptor ativado por proliferadores do peroxisoma). Entretanto, 

em presença de alta concentração de glicose, o palmitato exerce efeito contrário, e 

modula negativamente a expressão de GIPR. Dados do estudo demonstram que, 

mesmo com o aumento na expressão de GIPR, não há aumento na secreção de 

insulina estimulada por GIP em ilhotas de rato, sugerindo que o GIPR possa ter outra 

função em células beta, além da indução da secreção de insulina. 81 

A avaliação do índice de apoptose das ilhotas expostas à amilina e à 

lipotoxicidade pela quantificação da atividade de caspase-3 (caspase efetora do 

processo de apoptose) demonstrou que os oligômeros de amilina exercem efeito 

tóxico sobre as ilhotas pancreáticas in vitro, sendo que este efeito pró-apoptótico da 

amilina não foi modulado pelo palmitato. 

O achado de que camundongos transgênicos para o gene da amilina humana 

apenas desenvolvem o depósito amiloide após ingestão prolongada de dieta rica em 

lipídios sugeriam que a presença de ácidos graxos era importante para a formação do 
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depósito amiloide. Nossos achados sugerem que a citotoxicidade da amilina humana 

não é potencializada pelo palmitato, ao menos in vitro, nas condições experimentais 

testadas. Possíveis explicações para justificar os efeitos da dieta rica em lipídios no 

desenvolvimento do depósito amiloide observado in vivo poderiam ser: (1) a indução 

da expressão de amilina pelo palmitato, já demonstrada em linhagem de células 

MIN6 e em ilhotas pancreáticas de camundongos18, (2) aumento da secreção de 

amilina estimulada pela dieta hiperlipídica39 e (3) estímulo para a polimerização da 

amilina por ácidos graxos.40 

Além da lipotoxicidade, também avaliamos o efeito dos AGEs sobre o efeito 

citotóxico da amilina. Dados da literatura apontam que os AGEs desempenham um 

importante papel no desenvolvimento do depósito amilóide, uma vez que há 

evidências da existência de amilina glicada em pacientes com DM2 e de que a 

amilina modificada por glicação é mais propensa à polimerização e mais tóxica em 

comparação ao peptídeo não glicado.132  

A avaliação do índice de apoptose das ilhotas expostas à amilina e à albumina 

glicada demonstrou novamente que os oligômeros de amilina exercem efeito pró-

apoptótico sobre as ilhotas pancreáticas após 48 horas, sendo que este efeito não foi 

potencializado pela exposição à albumina glicada por 72 horas. Esse tempo foi 

escolhido, pois um estudo realizado em nosso laboratório havia demonstrado que em 

tempos de exposição de 24 e 48 horas, os AGEs diminuem o índice de apoptose das 

ilhotas pancreáticas, enquanto o aumenta após 72 horas.119 Nenhum trabalho da 

literatura havia investigado os efeitos dessa associação sobre as ilhotas pancreáticas, 

mas há dados que demonstram que células que hiperexpressam receptores de AGEs 

(RAGE) ficam hipersensibilizadas para a morte celular induzida por peptídeo 



70 
 

 
 

amiloide beta.133 Entretanto, dados do nosso laboratório demonstram que, após o 

período de 72 horas, o tratamento das ilhotas com albumina glicada não provoca 

alteração na expressão do gene que codifica o RAGE (Ager) em comparação à 

condição controle.119 A ausência de significância estatística no experimento no qual 

se avaliou o índice de apoptose de ilhotas tratadas com AGE por 72 horas, que foi 

inesperada, pode refletir o efeito pró-apotótico muito mais importante da amilina em 

comparação ao AGE, de forma que na análise estatística que considera todos os 

grupos experimentais, a significância estatística do AGE em relação ao controle não 

apareça. Esse importante efeito da amilina sobre a apoptose também poderia 

justificar a falta de modulação de seu efeito por outras condições sabidamente 

associadas à apoptose das ilhotas pancreáticas, como  os AGEs e a lipotoxicidade. 
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6. Conclusão 

Em conclusão, após 8 e 24 horas de exposição, a amilina provoca diminuição 

na expressão do mRNA de Gipr e Glp1r. Entretanto, a alteração observada no 

mRNA destes receptores não se refletiu na expressão das proteínas GIPR e GLP1R 

no período de tempo avaliado (12 horas). Após 48 horas, o efeito é inverso e os 

oligômeros passam a exercer modulação positiva sobre a expressão destes genes. Nas 

condições experimentais avaliadas, a modulação na expressão gênica dos receptores 

de incretinas pela amilina e seu efeito pró-apoptótico sobre as ilhotas não são 

influenciados pela lipotoxicidade. O efeito pró-apoptótico da amilina também não foi 

modulado pela presença de AGEs.  
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