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RESUMO
CASTELLAR, L. S. Modelo de transplante de ilhotas pancreáticas para a câmara
anterior do olho em camundongos diabéticos. 2015. 91p. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
Estima-se que, em 2013, cerca de 382 milhões de pessoas eram portadoras de
diabetes mundialmente. Já o diabetes mellitus do tipo 1 (DMT1) representa de 5-10%
desse total de casos, cujo tratamento atual se pauta na administração de insulina
exógena. Contudo, desde a publicação do protocolo de Edmonton, o transplante de
ilhotas pancreáticas se apresenta como nova técnica no tratamento para o DMT1,
inclusive obtendo a independência de insulina em alguns casos. Apesar disso, a escolha
do sítio receptor ainda é essencial para diminuir efeitos adversos e permitir o
acompanhamento do enxerto. Nesse sentido, destaca-se o transplante de ilhotas para a
câmara anterior do olho, pois permite, além do restabelecimento do controle glicêmico,
o estudo da fisiologia dos enxertos in vivo. Dessa forma, o objetivo foi estabelecer
metodologia de isolamento e transplante de ilhotas de alta reprodutibilidade e baixo
custo, utilizando a câmara anterior do olho como sítio receptor. O isolamento foi realizado
via injeção de solução de colagenase (1 mg/mL via ducto colédoco) em camundongos
machos C57BL/6 hígidos de 8 semanas de idade e posterior transplante dessas ilhotas
para camundongos machos da mesma espécie com diabetes induzido por injeção de
aloxana (60 mg/kg, i.v.). Esses camundongos foram submetidos a infusão de
aproximadamente 250 equivalentes de ilhotas (IEQs) para a câmara anterior do olho e
tiveram sua glicemia e alteração de massa corpórea acompanhadas por 14 dias após o
transplante. Também foi realizado teste de tolerância a glicose via injeção de solução de
glicose (2g/kg i.p.) e realização da curva glicêmica. Obteve-se, na etapa de
padronização, que a adição de 0,5% (%p/v) de albumina de soro bovino à solução de
colagenase foi capaz de aumentar o número de IEQs isolados por animal. Quanto ao
transplante, obteve-se que 50% dos animais submetidos à técnica tiveram diminuição
significativa na sua glicemia (172,5 ± 6,4 mg/dL), quando comparados com o grupo
controle diabético (582,8 ± 27,5 mg/dL) (p < 0,05). Entretanto, todos os animais tiveram
aumento significativo da massa corpórea no período de acompanhamento e glicemia de
jejum significativamente menor que os animais diabéticos (p < 0,05). Ademais, a curva
glicêmica dos animais que tiveram transplante considerado bem sucedido, no teste de
tolerância a glicose, se aproxima da curva do grupo controle sadio. Conclui-se que o
modelo de transplante de ilhotas pancreáticas para a câmara anterior do olho foi bem
estabelecido neste projeto, confirmado pelos resultados que evidenciam o transplante de
ilhotas funcionais capazes de reduzir sensivelmente a glicemia e promover o ganho de
peso em camundongos diabéticos.
Palavras-chave: diabetes; aloxana; transplante de ilhotas; câmara anterior do olho.

ABSTRACT
CASTELLAR, L. S. Model of Pancreatic islet transplantation to the anterior chamber
of the eye in diabetic mice. 2015. 91p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015
It is estimated that, in 2013, around 382 million people had diabetes worldwide. Of
that number, 5-10% represented cases of T1DM, which treatment is based in the
administration of exogenous insulin. However, since the Edmonton protocol was
published, islet transplantation presented itself as novel technique for T1DM treatment,
achieving insulin independence in some cases. Although, recipient site choice is still
essential to diminish side effects and enable graft follow up. In that sense, transplantation
to the anterior chamber of the eye stands out, since it allows, beyond the reestablishment
of glycemic control, study of islet physiology in vivo. That way, the objective was to
establish a low cost and high reproducible model of islet isolation and transplantation,
using the anterior chamber of the eye as receptor site. Islet isolation was made by
injection of collagenase solution (1 mg/mL via common bile duct) in 8 week old healthy
male C57BL/6 mice and followed by transplantation of these islets to male mice of the
same age and species with diabetes induced by alloxan injection (60 mg/kg i.v.). These
mice were subject of 250 islet equivalents (IEQs) infusion to the anterior chamber of the
eye and had their blood glucose and change in body mass monitored for 14 days after
transplantation. A glucose tolerance test (GTT) was also made, by injection of glucose
solution (2g/kg i.p.) and a glycemic curve was plotted. In the standardization period, was
observed that the addition of 0,5% (%w/v) bovine serum albumin is capable of increasing
the number of IEQs isolated from each animal. About the transplants, was obtained that
50% of animals subject to transplantation had their blood glucose decreased significantly
(172,5 ± 6,4 mg/dL), when compared to the diabetic control group (582,8 ± 27,5 mg/dL)
(p < 0,05). However, all animals subject to the procedure had significant body mass
increase, when compared to the same control group and fasting blood glucose
significantly lower than diabetic animals (p < 0,05). Moreover, the glycemic curve of
animals, who had their transplantation considered successful, was similar to that found in
healthy control animals, in the GTT. We conclude that the model of transplant to the
anterior chamber of the eye is well established in this project, which is confirmed by
results that shows transplantation of functional islets, capable of promoting a significant
decrease in blood glucose and an increase in total body mass in diabetic animals.
Keywords: diabetes; alloxan, islet transplantation; anterior chamber of the eye.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 - O Diabetes Mellitus
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), “o diabetes mellitus (DM)
compreende grupo de patologias relacionada à hiperglicemia, que pode ser decorrente
de deficiência na secreção de insulina, de problemas relativos a resposta à insulina, ou
por ambos os mecanismos” (SBD, 2014).
Atualmente o DM pode ser classificado em quatro diferentes tipos, baseados em
critérios etiológicos de desenvolvimento da doença (SBD, 2014; ADA, 2014), sendo eles:


DM tipo 1 (DMT1), correspondente à destruição das células β pancreáticas
produtoras de insulina;



DM tipo 2 (DMT2), relacionado a problemas progressivos na secreção de
insulina associada a resistência à insulina;



DM gestacional, diz respeito ao diabetes diagnosticado durante a gestação
que não se encaixa claramente nos tipos acima;



Outros tipos de DM, corresponde a defeitos diversos no mecanismo de -produção e secreção de insulina que não se assemelham aos tipos 1 e 2.

Convém lembrar que, apesar desses critérios de classificação etiológica do DM
compreenderem a grande maioria dos casos, a apresentação da doença ocorre de forma
heterogênea na população, sendo, muitas vezes, difícil encaixar o paciente em qualquer
dos grupos descritos (ADA, 2014).
Contudo, apesar desses quatro grupos etiológicos distintos, todos partilham de
sintomas comuns, cuja presença pode ocorrer isoladamente ou em conjunto, sendo eles:
aumento na frequência urinária (poliúria), sede excessiva (polidipsia), fome excessiva
(polifagia), perda de peso, fadiga e visão turva, podendo estar presentes de forma
conjunta ou isoladamente (American Diabetes Association - www.diabetes.org; CLARK,
2007).
Entretanto, o grupo SHIELD (Study to Help Improve Early evaluation and
management of risk factors Leading to Diabetes) realizou estudo com 15.794 pessoas,
nos Estados Unidos em 2007, e verificou a ocorrência dos sintomas do diabetes na
população diagnosticada com

om DMT1 e DMT2, comparando-a com a população
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sadia com alto risco e baixo risco de desenvolver diabetes (CLARK, 2007). Obteve-se
então que mesmo nos pacientes diabéticos, somente 56% dos pacientes experimentou
algum desses sintomas, sendo o mais comum a poliúria, que apenas cerca de 30% dos
pacientes relata ter ocorrido no último ano. Tal achado foi explicado por tais sintomas
serem decorrentes diretamente da hiperglicemia elevada e não unicamente da presença
do diabetes (CLARK, 2007). Isto ilustra a necessidade do controle da glicemia nos
sintomas da doença.
Isto posto, é necessário dizer que o critério diagnóstico do DM não ocorre baseado
apenas em achados clínicos, como os sintomas acima descritos, mas também via
achados laboratoriais. Dessa forma, o diagnóstico pode ser feito de quatro formas (ADA,
2014):


Pela presença dos sintomas de diabetes associado a glicose plasmática ≥ 200
mg/dL (11.1 mmol/L);



Glicose plasmática em jejum de ao menos 8 horas ≥ 126 mg/dL (7 mmol/L);



Glicose plasmática ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 2 horas após ingestão oral de
75g de glicose em solução aquosa;



HbA1c (Hemoglobina glicada) ≥ 6,5%.

1.2 - Epidemiologia do diabetes mellitus
Estudo estima que, no ano 2013, cerca de 382 milhões de pessoas entre 20 e 79
anos eram portadoras de diabetes mundialmente (Figura 1), com expectativa que esse
número alcance a marca de 592 milhões de pessoas até o ano de 2035, dado o aumento
na população mundial acima de 65 anos e a maior prevalência esperada da obesidade
e do sedentarismo (GUARIGATA, 2013).
No Brasil, estimava-se que, em 2006, 5,3% da população acima de 18 anos era
portadora de DM, com aumento para 5,6% no ano de 2011. Além disso, neste mesmo
ano, 21,6% das pessoas acima de 65 anos referiram ser portadoras da doença
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Ademais, demonstra-se que, no ano de 2013, o Brasil
ocupava o quarto posto no mundo em número absoluto de portadores de diabetes entre
20-79 anos, com 11,9 milhões de pessoas afetadas (Figura 2) (IDF, 2013).
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Figura 1- Número de pessoas com diabetes no mundo por região (Adaptado de IDF Diabetes Atlas, 6a edição, 2013).

Essa estimativa toma contornos mais preocupantes quando se realiza a projeção
desse número para o ano de 2035. Segundo Guarigata e colaboradores, estima-se que
o aumento proporcional da população afetada pelo DM no Brasil cresça 61,1%, atingindo
o patamar de 19,2 milhões de pessoas entre 20-79 anos afetadas pela doença
(GUARIGATA, 2013).
Porém a relevância do estudo do DM não se deve somente ao número absoluto
de pessoas afetadas e ao provável aumento de sua incidência, mas também ao impacto
que esta população portadora de DM tem no sistema de saúde e no uso de recursos pelo
Estado.
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Para se ter em conta o impacto econômico do diabetes nos cofres públicos, nos
Estados Unidos, somente no ano de 2007, estima-se que o gasto com o diabetes tenha
ultrapassado a casa dos 170 bilhões de dólares, seja no gasto direto para o tratamento
de pacientes ou na perda econômica de força de trabalho em decorrência da doença
(ADA, 2008).
Atualmente, os estudos de gastos mundiais com os portadores de diabetes
permitem avaliar que o Estado Brasileiro gasta, anualmente, cerca de 13 bilhões de
dólares em decorrência do diabetes, gasto que pode ser projetado para 21 bilhões de
dólares para o ano de 2035, caso os padrões de gastos não sofram alterações (IDF,
2013).

Figura 2- 10 países com maior número de pessoas com diabetes (Adaptado de IDF Diabetes Atlas, 6a edição, 2013).
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1.3 - Epidemiologia e Fisiopatologia do Diabetes Mellitus tipo 1
Das variedades do DM descritas, ter-se-á em conta nesse texto, especialmente,
o DMT1, por se relacionar ao modelo atualmente utilizado em nosso grupo de pesquisa.
O DMT1, antes tido como doença que afetava somente crianças e adolescentes,
mas que, hoje em dia, sabe-se que pode afetar indivíduos de idades mais avançadas
(LADA – Latent Autoimmune Diabetes of Adults) (LESLIE, 2010), é tipo de diabetes que
tem como particularidade a destruição autoimune das células β pancreáticas produtoras
de insulina e que corresponde a 5-10% do total de casos de diabetes no mundo
(ATKINSON, 2014; ADA, 2014).
Epidemiologicamente a distribuição do DMT1 ocorre de forma diversa do total de
casos de diabetes. Enquanto países como China e Índia ocupam o topo de pessoas
afetadas pelo DM (IDF, 2013), quando se avalia especificamente o DMT1, tem-se que
esses países apresentam incidência muito baixa dessa doença (cerca de 0,1
casos/100.000 habitantes), enquanto países como Finlândia (36,5 casos/100.000
habitantes) e Noruega (32,7 casos/100.000 habitantes) e regiões específicas como a
Sardenha (36,8 casos/100.000 habitantes) apresentam incidência muito maior que a
esperada (ATKINSON, 2014; MAAHS, 2010; SKRIVARHAUGH, 2014).
Ademais, ao contrário do que se esperava, regiões muito próximas, com
backgrounds genéticos semelhantes, como a região leste da Finlândia e a província
russa de Karelia, com que aquela divide fronteira, apresentaram grande diferença na
incidência de DMT1, com o lado finlandês apresentado valor de incidência 6 vezes maior
que o lado russo (KONDRASHOVA, 2005). Tal achado levou pesquisadores a
elaborarem hipóteses que pudessem explicar essa discrepância nos dados
epidemiológicos.
Em consequência, postulou-se que, além de fatores genéticos, a carga de
antígenos a que a criança é exposta na infância pode ser importante modulador no
desenvolvimento do diabetes, conhecida como a hipótese da higiene (BACH, 2012). Tal
hipótese é corroborada pela correlação inversa entre a incidência de DMT1 e doenças
infecciosas como tuberculose, sendo inclusive descritos certos agentes infecciosos que
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podem estar envolvidos diretamente nessa relação, como enterovírus e vírus da família
Coxsackie, assim como bactérias do gênero Clostridium. Outros fatores, como vitamina
D e insulina bovina, associados à dieta, também foram considerados influentes no
desenvolvimento do DMT1 (BACH, 2012; KNIP, 2012).
Dessa forma, temos que a exposição a patógenos do ambiente, especialmente no
início da vida, pode alterar a incidência populacional do DMT1, contudo fatores genéticos
também têm grande influência no risco de desenvolvimento desta doença.
Apesar de a maioria dos casos da doença ocorrerem sem parente em primeiro
grau afetado, pode-se dizer que há forte componente genético no risco de
desenvolvimento de DMT1. Estudos da incidência familiar de diabetes indicam que a
população geral apresenta risco de 1:300 de desenvolver a doença, enquanto pessoas
com parente em primeiro grau afetado, têm esse risco aumentado mais de dez vezes
(1:20). Tal risco aumenta quanto maior for a proximidade genética do familiar afetado
(Tabela 1), atingindo concordância de 50% em gêmeos monozigóticos (GAN, 2012).
Grupo

Risco de desenvolver DMT1

População Geral

1:300-400 (0,3%)

Parente em 1o grau afetado

1:20 (5%)

Mãe afetada

1:50 (2%)

Pai afetado

1:14 (7%)

Concordância em monozigóticos
Concordância em dizigóticos
DR3/DR4 (+) na população geral

1:2-3 (33-50%)
1:10-16 (6-10%)
1:40 (2,5%)

Irmão afetado

1:20 (5%)

Irmão afetado com mesmo padrão HLA

1:7 (14%)

DR3/DR4 igual ao de irmão afetado

1:4 (25%)

Tabela 1 - Risco familiar de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1 (Adaptado de GAN, 2012).
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Nesse sentido, estudos nos Estados Unidos da América indicam maior incidência
de DMT1 na população branca não hispânica e negra de 10-19 anos (3,22/1.000 jovens
e 3,18/1.000 jovens, respectivamente), enquanto a população de etnia asiática e das
ilhas do Pacífico apresentou menor incidência (1,34/1.000 jovens), o que indica influência
na carga genética populacional adquirida ao longo do tempo (SEARCH, 2006).
Entretanto, o DMT1, ao contrário de outras doenças autoimunes, apresenta distribuição
simétrica entre os sexos, afetando igualmente homens e mulheres (GAN, 2012).
Em maior detalhe, esses fatores genéticos se traduzem, a nível molecular, em
fatores regulatórios do sistema imune, especialmente o sistema HLA (Human Leukocyte
Antigen). Sabe-se que os genes desse complexo são responsáveis pela codificação das
proteínas do complexo MHC (Major Histocompatibility Complex), dessa forma, estão
diretamente ligados à apresentação de antígenos, como os alelos DQ e DR, cujas
proteínas afetam a estabilidade da fenda de ligação do MHC ao receptor de linfócito T
(TCR) (Figura 3), levando a menor quantidade de epítopos disponíveis para
apresentação para linfócitos T (TSAI, 2013). Por isso, alterações nesses alelos estão
intimamente ligadas a diversas doenças autoimunes, entre elas, o DMT1, com
aproximadamente 50% de correlação positiva (NOBLE, 2011).

Figura 3 - Fenda de ligação do MHC classe II ao TCR (Retirado de ABBAS, A.K.; Lichtman, A.H. Imunologia Celular e Molecular,
5a ed.).
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Em relação ao DMT1, convém destacar que a predisposição genética é o primeiro
de muitos fatores que no futuro irão desencadear a doença. Quanto a isso, tem-se que
os alelos ligados, atualmente, ao desenvolvimento do DMT1 são aqueles dos loci DR e
DQ.

Enquanto

os

alelos

DRB1*03:01-DQA1*05:01-DQB1*02:01

(DR3)

e

DRB1*04:01/02/04/05/08-DQA1*03:01-DQB1*03:02/04 (DR4) estão associados a
aumento de risco de diabetes, a heterozigose desses dois haplótipos apresentou
correlação ainda maior no desenvolvimento de DMT1, com odds ratio de 16,59 deste
caso, contra 6,32 e 5,68 dos homozigotos DR3/DR3 e DR4/DR4, respectivamente
(NOBLE, 2011).
Em contrapartida, certos alelos podem conferir proteção contra o desenvolvimento
de DMT1, principalmente via indução de linfócitos T regulatórios, que são capazes de
suprimir a resposta autoimune via secreção de IL-10 (TSAI, 2013). Dentre esses,
destaca-se o alelo DRB1*15:01-DQA1*01:02-DQB1*06:02 (DR2), que apresenta odds
ratio de 0,03 no desenvolvimento de DMT1 (NOBLE, 2011; VALDES, 2005).
Posteriormente, fatores ambientais ainda não revelados serão o gatilho que transforma
a predisposição genética em anormalidades imunológicas nos primeiros estágios da
infância.
Após a etapa de apresentação de antígenos, ocorre, principalmente, resposta Th1
(Linfócito T Helper 1) contra as ilhotas pancreáticas, com extensa infiltração de linfócitos
CD4+ e CD8+ autorreativos, o que desencadeia a insulite (Figura 4) (VAN BELLE, 2011).
Nesse processo há sinalização e ativação dos linfócitos T citotóxicos via MHC I, com
morte das células beta pancreáticas via indução de apoptose por Fas-FasL ou por
degranulação de enzimas citolíticas (KNIGHT, 2013).
Contudo, a prevalência da resposta Th1 não impede a liberação de
imunoglobulinas contra antígenos específicos das ilhotas pancreáticas, que apesar de
não estarem diretamente relacionados com o desenvolvimento da doença, podem ser
úteis na confirmação da doença ou do diagnóstico (WINTER, 2011). Os antígenos alvo
desses autoanticorpos partilham características comuns, como proteínas envolvidas no
processo secretório da insulina e/ou proteínas de membrana das células beta
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pancreáticas, presentes exclusivamente no tecido pancreático e produzidos por splicing
alternativo (WENZLAU, 2013).
Dentre esses autoanticorpos, destacam-se cinco principais que podem ser
relevantes na prática clínica: islet cell autoantibody (ICA) anti-Glutamic Acid
Decarboxylase 65 (anti-GAD65), anti-Insulinoma Antigen 2 (anti-IA-2) e autoanticorpo
anti-insulina (IAA) e anti-transportador de Zinco 8 (anti-ZnT8) (WENZLAU, 2013;
TSIROGIANNI, 2009).
Convém destacar que a positividade na presença desses autoanticorpos não
apresenta valor preditivo positivo aceitável para o diagnóstico da doença, mas a
persistência de alguns anticorpos (pIAA + pICA – VPP 91%) e/ou a presença de
positividade simultânea destes (ICA + GAD65 + IA-2 + IAA – VPP 56%), aumenta
consideravelmente a chance do paciente desenvolver a doença no futuro (SILJANDER,
2009).

Figura 4 – Micrografia de ilhotas pancreáticas (coloração HE). A - Ilhota normal. B - Ilhota com intensa infiltração
leucocitária (insulite). Retirado de JUN, 1999.

Tendo em vista todos esses eventos imunológicos que acontecem após o início
da autoimunidade, é imperativo observar a história natural de evolução da doença, visto
que tais eventos não ocorrem concomitantemente com o aparecimento dos sintomas.
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Atualmente, é consenso que os sintomas característicos do DM ocorrem somente
quando cerca de dois terços das ilhotas são destruídas (Figura 5), uma vez que, nos
portadores de DMT1, uma fração significativa das ilhotas não contem insulina
(ATKINSON, 2014).
Portanto a maior parte das alterações patológicas aqui descritas ocorrem em
período prodrômico da doença, muito antes do próprio diagnóstico do DM. Dessa forma,
se torna essencial o desenvolvimento de mecanismos que permitam acompanhar de
forma mais detalhada os eventos envolvidos tanto na autoimunidade, quanto na perda

Massa de céls beta

da massa de células beta pancreáticas.

Figura 5 - Perda progressiva de células beta no DMT1 e eventos relacionados (Adaptado de ATKINSON, 2014).
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1.4 - Modelo de diabetes mellitus utilizado
No estudo da fisiopatologia do DMT1 se utilizam, principalmente, dois tipos de
modelos murinos, o modelo de diabetes autoimune, sendo o mais recorrente o modelo
NOD (Non-Obese Diabetic), ou modelos de diabetes induzido quimicamente, por meio
de injeção de substâncias com tropismo pelas células beta pancreáticas produtoras de
insulina.
Enquanto o primeiro se trata de linhagem de camundongo isogênico, que
apresenta padrão de desenvolvimento de diabetes semelhante ao humano, isso traz
certa complexidade, dado o grande número de variáveis que podem afetar o
desenvolvimento da doença, como padrão sanitário, gênero do camundongo, entre
outros (TANIGUCHI, 2007).
Já os modelos de diabetes induzido permitem que os animais diabéticos
apresentem padrão de desenvolvimento de diabetes mais uniforme, pois ocorrem
brevemente após a injeção dos compostos indutores. Esses compostos promovem
alterações fisiológicas nessas células e acarretam processos de apoptose ou necrose,
que, posteriormente, culminarão em deficiência na produção de insulina e em
hiperglicemia.
A aloxana (2,4,5,6-tetraoxipirimidina; 5,6-dioxiuracila) foi primeiramente descrita
por Brugnatelli em 1818 e, desde a descoberta de sua atividade diabetogênica em 1943,
por Dubb, Sheehan e McLethie, tem sido utilizada na indução do DM em modelos
experimentais. O mecanismo de ação da aloxana é bem descrito na literatura e
apresenta inúmeras influências no metabolismo das células β pancreáticas. Após a
injeção endovenosa do composto, a aloxana é internalizada pelas células produtoras de
insulina e é reduzida a ácido dialúrico por grupos redutores, como GSH (Glutationa),
ascorbato e proteínas com radicais –SH, dentre elas a hexoquinase, sendo
posteriormente reoxidada a aloxana, estabelecendo um ciclo redox com geração de
radicais superóxidos livres (SZKUDELSKI, 2001).
Posteriormente, essas espécies reativas de oxigênio (ROS) podem causar poliribosilação

de

ADP

(adenosina

difosfato)

e

dano

direto

ao

DNA

(ácido

desoxirribonucleico), que são responsáveis por iniciar o processo de apoptose das
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células β. Ademais, a aloxana é capaz de despolarizar a membrana dessas células e
estimular a abertura de canais de Ca2+ dependentes de voltagem, o que resulta em
influxo desse íon para o compartimento intracelular e subsequente dificuldade no
controle da homeostase do cálcio nessas células, desencadeando o processo de
apoptose (SZKUDELSKI, 2001).
Isto posto, poder-se-ia argumentar que os modelos de diabetes induzido
quimicamente não mimetizam satisfatoriamente certas características encontradas
clinicamente em pacientes com DMT1. Contudo, há de se lembrar de casos especiais de
diabetes, como aqueles induzidos por outras doenças, que podem necessitar de
pancreatectomia, como neoplasias e doenças inflamatórias do tecido pancreático.

1.5 - O Transplante de ilhotas de Langerhans
Apesar de descrito por Hipócrates no século V a.C., somente após a descoberta
das ilhotas pancreáticas por Langerhans, em 1869, e os experimentos realizados por
Josef von Mering e Oscar Minkowski em 1889 que o pâncreas passou a estar ligado
diretamente ao DM, após induzirem o diabetes em cães, via pancreatectomia completa
(LEVINE, 1989). Logo após isso, iniciaram-se as primeiras tentativas de cura da doença,
utilizando essa nova informação que havia sido desvendada.
Já no ano de 1893, White prescreveu a suplementação da alimentação de
pacientes diabéticos com pâncreas de ovelha cru, sem que obtivesse resultados
positivos (WHITE, 1893). Mais interessante, no mesmo ano, Watson-Williams realizaram
o primeiro transplante experimental de pâncreas, com a inserção de frações moídas do
órgão obtido de ovelhas num paciente com cetoacidose, também sem resultados
significativos (WILLIAMS, 1894; MCCALL, 2012).
Contudo, a descoberta da insulina por Banting, Macleod e Best em 1921, tornou
a pesquisa do transplante de pâncreas para a cura do diabetes como algo supérfluo, cuja
ideia permaneceria marginalizada por mais de cinquenta anos (MACLEOD, 1922).
Apesar disso, a fundação para a futura técnica de transplantes já havia sido estabelecida,
com as contribuições de Alexis Carrel para o campo da cirurgia vascular e do transplante
de vasos (CARREL, 1907).
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Todos esses eventos iriam acarretar no ocorrido no final da década de 1960,
quando Kelly e colaboradores realizaram o primeiro transplante pancreático bem
sucedido em humanos (KELLY, 1967), o que permitiria diminuir a taxa de hemoglobina
glicosilada (HbA1c) e a glicemia sistêmica de pacientes diabéticos. Contudo, antes
mesmo dessa data, o transplante de pâncreas já era utilizado no estudo da fisiologia
desse tecido, tanto via transplantes homólogos como heterólogos (BROWNING, 1951).
Porém, somente após o desenvolvimento da técnica de isolamento de ilhotas por
solução de colagenase, desenvolvido por Lacy e colaboradores, em 1972, que a técnica
de transplante de ilhotas voltou a estar sob a luz dos holofotes no tratamento do DM
(BALLINGER, 1972). Tal técnica viria a ser melhorada pelo desenvolvimento de novas
misturas enzimáticas capazes de digerir extensivamente tecido exócrino pancreático,
com o menor dano possível às ilhotas residentes em meio ao tecido acinar, tendo a
mistura Liberase™ (Roche) como principal enzima utilizada atualmente (LINETSKY,
1997).
Após mais de um século, o transplante de ilhotas, por ser menos invasivo e, por
consequência, demandar menor imunossupressão para o paciente transplantado, tem
sido ponderado como possível herdeiro dos ideais de Kelly e Browning no tratamento do
DM via transplantes alogênicos (WAMOCK, 1992; KELLY, 1967; BROWNING, 1951).
Evidência do progresso dessa técnica foi a publicação do protocolo de Edmonton em
2000, por Shapiro e colaboradores, após o tratamento de sete pacientes com o
transplante de ilhotas pancreáticas, sem a necessidade de uso de glicocorticoides para
imunossupressão (SHAPIRO, 2000; SHAPIRO, 2006).
Nos protocolos atuais, para transplantes de ilhotas em humanos, segue-se o
indicado no protocolo de Edmonton, em que se utiliza método automatizado de
isolamento das ilhotas, valendo-se de adaptações da câmara de Ricordi (Figura 6), que
foi concebida por Ricordi e colaboradores em 1988 (RICORDI, 1989; ICHII, 2009).
Já em modelos murinos, utiliza-se o gradiente descontínuo de densidade, que
outrora era composto pela solução de Ficoll (polímero derivado da sucrose), mas este
vem sendo substituído por compostos que apresentam menor toxicidade às ilhotas e, por
conseguinte, diminuam a inflamação no tecido isolado, o que está diretamente
relacionado à sobrevida e viabilidade das ilhotas (MIN, 2010; MITA, 2009; MITA, 2010).
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Figura 6 - Método automatizado de isolamento de ilhotas humanas (Adaptado de RICORDI, 1989).

Esses avanços no processo de isolamento de ilhotas permitiram que diversas
variáveis pudessem ser testadas, para posterior utilização em humanos. Fatores como
reatividade imune ao enxerto e ao procedimento e vascularização se mostraram
essenciais na escolha do sítio receptor, dado o estresse metabólico a que as ilhotas são
submetidas durante o transplante (BRUNI, 2014). Nesse sentido, pacientes submetidos
a transplante de ilhotas apresentam independência insulínica por menor tempo que
pacientes submetidos a transplante de órgão sólido, cinco anos após os transplantes,
com aumento de apenas 10% dos pacientes submetidos a transplante de ilhotas no início
do século, para 44% nos últimos anos, contra 61% dos pacientes que sofreram
transplante de pâncreas sólido (WANG, 2011; WHITE, 2009; RYAN 2005; BARTON,
2012).
Isso ocorre, pois, ao se realizar o transplante, as ilhotas se encontram fora do
estado de homeostase, com perturbações nos níveis de nutrientes antes disponíveis via
perfusão sanguínea e/ou diretamente dos meios de cultura e, consequentemente,
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suscetíveis à hipóxia (BRUNI, 2014; WANG, 2011). Portanto, o processo de angiogênese
e vascularização (Figura 7), que visa restaurar a pressão parcial de oxigênio tecidual a
que as ilhotas são submetidas pré-transplante, se torna essencial para a funcionalidade
e sobrevivência dos enxertos, visto que os eventos de hipóxia e de estresse metabólico
estão relacionados a perda de grande parte da massa de ilhotas transplantadas
(CARLSSON, 2000; CARLSSON, 2001; GIBLY, 2011).

Figura 7 - Revascularização em enxertos de ilhotas pancreáticas (Adaptado de GIBLY, 2011). MEC - Matriz Extracelular.

Estudos indicam que, brevemente após o procedimento do transplante, há perda
substancial dos enxertos, com valores que podem chegar a até 50% do total de ilhotas
transplantadas (EICH, 2007). Outrossim, a presença de diabetes diminui ainda mais a
disponibilidade de oxigênio no sítio receptor e nos enxertos, assim como a quantidade
de insulina contidas nas ilhotas transplantadas (JANSSON, 2002; CARLSSON, 2000,
CARLSSON, 2001).
Todavia, o processo de revascularização dos enxertos não ocorre de forma
imediata, porquanto não há como realizar anastomose de vasos diretamente para as
ilhotas transplantadas, com variações na angiogênese podendo depender, entre outros
fatores, do sítio receptor do transplante. Estudos indicam que os vasos começam a se
formar no enxerto brevemente após o transplante, com formação de grandes vasos entre
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7 e 14 dias após o procedimento e vascularização extensa após 28 dias do transplante
(NYQVIST, 2011; CHAN, 2009).
Além disso, outros fatores podem influenciar no sucesso de implantação das
ilhotas transplantadas, a depender do sítio receptor do transplante, notavelmente as
reações imunológicas e inflamatórias. Dentre esses, destacam-se, na prática clínica, a
IBMIR (Instant Blood Mediated Inflammatory Reaction) e a ativação das moléculas de
complemento, que estão intimamente ligadas ao transplante via infusão de ilhotas na
circulação portal hepática, que é o mais recorrente, atualmente. (CITRO, 2013; GIBLY,
2011).
A primeira ocorre devido à exposição do fator tecidual pelas ilhotas infundidas em
sítio intravascular, o que estimula a agregação plaquetária e causa inflamação local com
recrutamento leucocitário e possível formação de trombos (CITRO, 2013; GIBLY, 2011).
Em consequência à infiltração leucocitária, ocorre a liberação de diversas citocinas e
também há ativação das vias do complemento, o que pode acarretar intensa reação
inflamatória local. Acredita-se que esse processo seja o responsável pela perda brusca
de grande parte do enxerto que ocorre nas primeiras horas após o transplante (CITRO,
2013; WILEY, 2008).
Logo, formas de neutralizar esses eventos adversos que diminuem a sobrevida
das ilhotas transplantadas e, consequentemente, da independência da insulina são
necessárias. Uma dessas formas é a utilização de sítios receptores de transplante,
diferentes da infusão via veia porta hepática, que atendam essas exigências.
Após a exposição das vantagens e desvantagens do transplante de ilhotas citadas
anteriormente, uma delas foi, convenientemente, suprimida: a diferença morfológica das
ilhotas em relação ao órgão sólido. Nesse sentido, convém destacar que o transplante
de pâncreas íntegro se trata de cirurgia de grande porte, com todos os riscos que
procedimentos desse nível apresentam.
As técnicas mais comuns na realização desse procedimento são a implantação
de segmento pancreático ou a implantação simultânea de pâncreas e segmento de
duodeno intra ou retroperitonealmente, podendo ou não estar associado a transplante
renal. Nesses procedimentos é necessária a realização de anastomose de vasos de
grande ou médio calibre, como a artéria mesentérica superior e a artéria esplênica, assim
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como as veias tributárias da veia porta (BOGGI, 2010). Complicações frequentemente
associadas ao transplante de pâncreas incluem trombose venosa profunda, vazamentos
nas anastomoses e necessidade de repetição do transplante (SANSALONE, 2005).
Em contrapartida, como apresentam tamanho diminuto em relação ao órgão
sólido, o transplante de ilhotas pode ser realizado nos mais diversos sítios receptores.
Como citado anteriormente, nos dias de hoje, a técnica mais prevalente no transplante
de ilhotas pancreáticas, na prática clínica, é a infusão pela veia porta hepática, contudo
diversos locais vêm sendo testados para ser alternativa à técnica corrente. Dentre estes,
destacam-se o espaço subcapsular renal, peritônio, medula óssea, entre outros (RAJAB,
2010; SZOT, 2007; ZMUDA, 2010).
Já citados anteriormente estão os fatores que influenciam negativamente a
implantação das ilhotas no tecido transplantado, especialmente na infusão intraportal.
Fatores como a pressão parcial de oxigênio (Po2), capacidade de neovascularização das
ilhotas e evasão do sistema imune são todas essenciais para o sucesso dos
procedimentos do ponto de vista do paciente (RAJAB, 2010), porém, há variável que se
mostra tão importante quanto todas estas, do ponto de vista do pesquisador: a
acessibilidade ao tecido transplantado.
Por conseguinte, tornou-se imperativo encontrar sítio receptor do transplante de
ilhotas que permita, simultaneamente, a avaliação dos parâmetros fisiopatológicos do
diabetes e sua correlação com a fisiologia das ilhotas pancreáticas. Nesse contexto, de
todos os tecidos capazes de receber adequadamente o enxerto de ilhotas, o que atende
satisfatoriamente a todas essas necessidades é o transplante para a câmara anterior do
olho.

1.6 - A Câmara anterior do olho como sítio receptor
A câmara anterior do olho (Figura 8) é conhecida como possível sítio receptor de
outros tecidos desde a descrição dos primeiros procedimentos por Van Dooremaal em
1873. Desde esse período, enxertos de diversos órgãos foram implantados na câmara
anterior, explorando a capacidade de visualizar facilmente variações morfológicas nos
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enxertos, iniciado pela transferência de tecido prostático e da vesícula seminal para este
sítio (MOORE, 1937).

Figura 8 - Anatomia do olho e suas câmaras (Adaptado de MALANSON, 2009).

Apesar do grande interesse sobre esse local, foi somente em 1957 que o primeiro
transplante de tecido pancreático foi realizado para este sítio, em que Rex Coupland
transplantou pequenas secções de pâncreas de fetos de camundongos para a câmara
anterior do olho de suas mães e conseguiu visualizar ilhotas pancreáticas por
microscopia simples, mesmo após um mês da inserção do tecido (COUPLAND, 1957).
Atualmente, esse modelo apresenta maior grau de desenvolvimento, ao envolver grau
de tecnologia elevado, como a microscopia confocal, que permite avaliar em tempo real
a fisiologia dos enxertos na câmara anterior (ABDULREDA, 2011; SPEIER, 2008).
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Tais estudos com microscopia confocal permitiram avaliar como ocorre a
implantação das ilhotas no tecido ocular, inferindo que células provenientes do doador
são responsáveis pelo início da angiogênese das ilhotas com os vasos da íris (NYQVIST,
2011). Como visto anteriormente, esse processo é essencial para prevenção da hipóxia
do tecido e para o sucesso do transplante para a câmara anterior do olho.
Ademais, a implantação e a vascularização das ilhotas permitem que o fluxo
sanguíneo circule os hormônios produzidos pelas células transplantadas e que se renove
a inervação que possibilita a resposta das ilhotas pancreáticas aos estímulos simpáticos
e parassimpáticos (PEREZ, 2011; RODRIGUEZ-DIAZ, 2012).

1.7 - A resposta imune na câmara anterior do olho
Além dos benefícios acima descritos na utilização da câmara anterior do olho
como receptora de transplantes, a resposta imune nesse local é outra importante
característica a se ter em conta, especialmente no caso do DM. Diversos estudos
indicam que ambientes com excesso de citocinas pró-inflamatórias são capazes de
diminuir a capacidade secretória das ilhotas e, inclusive, estimular a apoptose das células
nelas

presentes,

especialmente

Interleucina-1β

(IL-1β)

e

interferon-γ

(IFN-γ)

(WESTWELL-ROPER, 2011; POTTER, 2014; CARDOZO, 2003).
Portanto, seria ideal sítio receptor que, além da boa perfusão e acessibilidade,
entre outros fatores, o local de implantação apresente ambiente de imunossupressão
local. Curiosamente, a câmara anterior do olho apresenta como característica resposta
imune diversa da maior parte do resto do organismo, devido a complexo mecanismo de
desvio do sistema imune nessa região, a que se atribuiu o nome de Anterior Chamber
Associated Immune Deviation (ACAID) (STREILEIN, 2003).
O primeiro fator a influenciar a resposta imune na câmara anterior do olho diz
respeito às diferenças na apresentação de antígenos. Por muito tempo se especulou que
a ausência de órgãos linfáticos específicos na drenagem das câmaras oculares
possibilitasse a ocultação de antígenos aí presentes do sistema imune, num processo
de ignorância imunológica (STREILEIN, 2002).
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Contudo extensos experimentos demonstraram que há, de fato, apresentação de
antígenos intraoculares para o sistema imune, com indução de tolerância. Segundo
Streilein e colaboradores (2002) macrófagos F4/80+, presentes no olho, sequestram os
antígenos e migram para o baço, onde criam microambiente imunossupressor, com
recrutamento de Linfócito T Natural Killer (NKT) e secreção local de IL-10 e transforming
growth factor- β (TGF-β) (STREILEIN, 2002; LIN, 2005).
Em consequência, como é induzida menor expressão de CD40 e menos secreção
de IL-12, a resposta imune de linfócitos T contra tal antígeno é diminuída, com
diferenciação destes em células T regulatórias (STREILEIN, 2002). Entretanto, esses
linfócitos T regulatórios não são induzidos somente no baço, como também na própria
câmara anterior do olho (MOCHIZUKI, 2013).
Essas células, tidas como supressoras, são linfócitos T diferenciados, com
expressão de Forkhead box P3 (FOXP3+) e são responsáveis por modular a resposta
imunológica via produção de citocinas inibitórias, ou por indução de apoptose. Convém
destacar que as células T regulatórias induzidas pela ACAID podem ser tanto aferentes
(CD4+) quanto eferentes (CD8+), que apresentam funções diferenciadas, sendo aquelas
supressoras da diferenciação de linfócitos T naive em linfócitos efetores Th1, enquanto
estas são inibidoras da resposta Th1 em si (MOCHIZUKI, 2013).
No entanto as células T regulatórias não são as únicas responsáveis por suprimir
a resposta imunológica na câmara anterior do olho. Ashour e Niederkorn (2006)
demonstraram que linfócitos T do tipo γδ são essenciais para a ocorrência de ACAID, via
secreção de IL-10, de modo análogo ao mecanismo descrito no baço (STREILEIN, 2002;
SKELSEY, 2001; ASHOUR, 2006).
Há de se destacar, também, a influência de fatores presentes no humor aquoso
na resposta imunológica, assim como moléculas expressas nas células que delimitam a
câmara anterior.
Sabe-se que o humor aquoso é líquido com matriz extremamente complexa e,
dentre essas inúmeras moléculas presentes, algumas também influenciam a resposta
imune local. Destaca-se, por exemplo, a presença de fatores inibitórios solúveis, como
Alfa-Melanocyte

Stimulating

Hormone

(α-MSH),

que

inibe

a

ativação

de

polimorfonucleares (PMNs) e suprime a produção de IFN-γ, assim como TGF-β2, que
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inibe a ativação de linfócitos T, células NK e macrófagos, dentre outros fatores inibitórios
(STREILEIN, 2003).
Ademais, há alto nível da expressão de FaSL (CD95L) no humor aquoso, cuja
molécula é capaz de induzir apoptose em células ativadas infiltradas na câmara anterior
do olho, como linfócitos T ou PMNs (STREILEIN, 2003; NIEDERKORN, 2006).
Por conseguinte, todos esses fatores reunidos tornam extremamente valioso o
domínio e o estudo do modelo de transplante de ilhotas pancreáticas para a câmara
anterior do olho, o que justifica a existência do trabalho desenvolvido em nosso grupo de
pesquisa nos últimos anos.
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2. OBJETIVOS
O presente estudo visou estabelecer metodologia de isolamento e transplante de
ilhotas de alta reprodutibilidade e baixo custo, utilizando a câmara anterior do olho como
sítio receptor.

2.1 - Objetivos específicos


Aprimorar e adaptar a técnica de isolamento de ilhotas;



Definir os adjuvantes e suas concentrações que permitem máxima eficiência
no número de IEQs isolados;



Adaptar a técnica de transplante de ilhotas;



Avaliar se os enxertos são fisiologicamente funcionais por meio de alterações
na glicemia de indivíduos receptores diabéticos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 - Animais
O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo
(CEUA/FCF/376 – Anexo I e CEUA/FCF/441 – Anexo II). Foram utilizados camundongos
machos da linhagem C57BL/6, com peso médio inicial de 25 gramas e idade de,
aproximadamente, 12 semanas. Os animais foram fornecidos pelo Biotério de Produção
e Experimentação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química
da Universidade de São Paulo, onde foram acondicionados em gaiolas coletivas,
contendo, no máximo, cinco animais, com ciclo artificial claro/escuro de 12 horas, à
temperatura ambiente constante de 22ºC. Os suprimentos de água e alimento ficaram
disponíveis ad libitum.

3.1.1 – Animais utilizados na padronização do isolamento de ilhotas
Para realizar a padronização do processo de isolamento de ilhotas foram
utilizados 24 animais divididos em 3 grupos, conforme a Tabela 2. Nesse processo
realizou-se a avaliação do número de ilhotas isoladas utilizando os adjuvantes inibidor
de tripsina de semente de soja (ITS) e albumina de soro bovino (BSA), adicionados à
solução de colagenase 1 mg/mL.

Grupos

No

de

animais

Solução de colagenase 1 mg/mL

7

Solução de colagenase 1 mg/mL + ITS 1 mg/mL

7

Solução de colagenase 1 mg/mL + BSA

10

Tabela 2 - Grupos utilizados na padronização do processo de isolamento de ilhotas. ITS – Inibidor de tripsina de semente de
soja; BSA – Albumina de soro bovino.
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3.1.2 – Animais submetidos ao transplante de ilhotas
Para realizar o procedimento de transplante de ilhotas foram utilizados 22 animais
divididos em 4 grupos, conforme a Tabela 3. Desses animais, dez se encontram no grupo
de doadores de ilhotas, com os outros doze distribuídos igualmente em três grupos,
respectivamente grupo controle salina (injeção de solução salina isotônica) (Cx), controle
diabético (injeção de aloxana 60 mg/kg i.v.) (Dx) e diabético transplantado (injeção de
aloxana 60 mg/kg i.v. + transplante de ilhotas) (Tx).

Grupo

No

de

animais

Doadores de ilhotas

10

Controle salina (Cx)

4

Controle diabético (Dx)

4

Diabético transplantado (Tx)

4

Tabela 3 - Grupos de animais no experimento de transplante de ilhotas.

3.2 - Indução do Diabetes mellitus
Para indução do DMT1, os animais foram deixados em jejum de 12 horas antes
de receberem uma injeção endovenosa de aloxana (Sigma, Saint Louis, Missouri, EUA),
na concentração de 60 mg/kg, dissolvida em solução salina fisiológica. A glicemia foi
determinada através de monitor de glicose (Advantage, Lilly), utilizando-se amostras de
sangue obtidas da extremidade da cauda dos animais. Somente foram utilizados animais
com glicemia superior a 300 mg/dL (adaptado de SPILLER, 2012).
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3.3 - Isolamento de ilhotas
Após anestesiados com 2 μL/g da solução (7,5 mL de Ketamina – 75mg/mL e 2,5
mL de Xilazina – 10mg/mL) e realização da eutanásia do camundongo, em jejum de 6
horas, via deslocamento cervical, realiza-se injeção da solução de colagenase 1mg/mL
(Tipo V - C9263 - Sigma, Saint Louis, Missouri, EUA) e albumina de soro bovino BSA a
0,5% (%p/v) em tampão Hank através do ducto pancreático. Então, é realizada a
pancreatectomia, imergindo o pâncreas em solução de colagenase encubada a 37 oC por
8 minutos, seguida de agitação vigorosa e mais 8 minutos de incubação a 37oC (ZMUDA,
2011; SZOT, 2007).
Subsequentemente, retira-se o sobrenadante e se realiza lavagem com solução
de Hank e separação das ilhotas do tecido exócrino por densidade, com descarte do
tecido exócrino sobrenadante. Com a fração mais densa procede-se subsequente
separação manual das ilhotas, lavagem e inserção em meio de cultura (ANDRADES,
2007). As ilhotas foram cultivadas em meio RPMI1640 suplementado com 5% de soro
fetal bovino (BCS) e 11 mM de glicose, todos em frascos plásticos mantidos em estufa a
37°C e atmosfera de 5% de CO2.

3.4 - Padronização do isolamento de ilhotas
Com o objetivo de avaliar se a solução de colagenase, ou o extravasamento das
enzimas exócrinas no momento da digestão, podem ser responsáveis por causar a
inviabilidade de algumas ilhotas no momento da coleta, utilizou-se compostos inibidores
de protease como adjuvantes na injeção de colagenase, sendo escolhidos o inibidor de
tripsina de semente de soja (ITS) (Soybean trypsin inhibitor – Sigma T9128) e a albumina
de soro bovino (BSA) (SHEWADE, 1999; BERTERA, 2012).
Para avaliar a influência da concentração de BSA no resultado do isolamento de
ilhotas, realizou-se perfusão do pâncreas de animais, previamente em jejum, com
soluções 1 mg/mL de colagenase contendo 0,5%, 1,5%, 2,5% e 3,5% de BSA %p/v, a
fim de avaliar qual concentração permite isolar maior número de ilhotas, em média.
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3.5 - Transplante para a câmara anterior do olho
Para transplantar as ilhotas pancreáticas para a câmara anterior do olho dos
camundongos, inicia-se com a sedação do animal com 2 μL/g da solução (7,5 mL de
Ketamina – 50mg/mL e 2,5 mL de Xilazina – 20mg/mL). Posteriormente, realiza-se a
punção da córnea com agulha 27G e se insere a cânula ligada a uma seringa, pela que
se injeta solução contendo aproximadamente 250 equivalentes de ilhotas isoladas em
solução PBS estéril (SPEIER, 2008). A analgesia pós-operatória é assegurada com
administração de cloridrato de tramadol (Tramal®, Tramadon®) 2 mg/kg.

3.6 - Dosagem de glicose sanguínea
A dosagem glicêmica foi medida entre 16:00 e 18:00 horas, em condições de
jejum de 6 a 8 horas, por meio do uso de medidor de glicose sanguínea (Eli Lilly, São
Paulo, Brazil) do sangue obtido via punção da veia caudal lateral dos camundongos.

3.7 - Teste de tolerância à glicose
Para a realização do teste de tolerância à glicose foi injetada solução 20% de
glicose intraperitoneal, na quantidade de 2 g/kg de peso corpóreo, em animais
submetidos a jejum de 12 horas, com posterior medida da glicemia, como descrita
anteriormente, em intervalos de tempo de 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos,
60 minutos e 120 minutos após a injeção.

3.8 - Análise estatística
Os resultados foram avaliados por teste t de Student e análise de variância
(ANOVA), seguida pelo teste de múltiplas comparações de Tukey-Kramer ou do teste
não-paramétrico de Kruskal-Wallis, considerando-se significativo p <0,05.
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4. RESULTADOS
4.1 – O método de isolamento de ilhotas
Para realizar o procedimento de isolamento de ilhotas, foi necessária a adaptação
da técnica descrita na literatura e utilizada em outros centros de pesquisa para os
padrões técnicos encontrados em nosso laboratório. A seguir está a descrição passo a
passo do processo de isolamento de ilhotas realizados pelo nosso grupo.


Passo 1: O primeiro passo é a separação do material a ser utilizado, assim como
recipiente contendo 2 mL de colagenase 1mg/mL para a digestão do órgão e a
preparação da seringa contendo de 3-5 mL de colagenase a serem injetados no
ducto biliar comum do animal. Para esse procedimento utilizamos os seguintes
instrumentos (Figura 9): Lupa estereoscópica ACCU-SCOPE 3055 (aumento 20x),
1 tesoura metzenbaum ponta curva, 1 tesoura íris ponta curva, 1 pinça kelly curva,
1 pinça kelly reta para manipulação da agulha de injeção, cateter adaptado para
injeção com agulha 30G e 2 pinças Adson serrilhadas para manipulação da pele
e separação do pâncreas.

Figura 9 - Instrumentos para isolamento de ilhotas.



Passo 2: Após jejum de 6 horas, realiza-se a anestesia e a eutanásia do animal e
pulverização de etanol 70% para manter a pelagem aderida à pele, seguida de
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incisão em V na região abdominal com metzenbaum, em posição decúbito dorsal,
expondo

o

conteúdo

da

cavidade

peritoneal.

É

importante

romper

cuidadosamente o diafragma e o ligamento falciforme, para liberar mais facilmente
a manipulação do fígado e das vias biliares, assim como a retirada dos arcos
costais anteriores, de forma a aumentar o espaço disponível para a manipulação
da agulha de injeção.


Passo 3: Exposição das vias biliares, por meio da manipulação dos lobos
hepáticos em direção à cavidade torácica e retração das alças intestinais e do
cólon para a direita, de forma a expor a parte externa da papila duodenal. Após a
identificação do ducto colédoco e da parte externa da papila duodenal (Figura
12A), realiza-se o pinçamento da papila, envolvendo o transversalmente o
duodeno (Figura 12B), de forma a diminuir a tração sobre o ducto e lesar o tecido
pancreático em seu entorno.

Figura 10 – A - Identificação do ducto pancreático. B - Pinçamento da papila duodenal.



Passo 4: A seguir procede-se a punção do ducto colédoco (Figura 13A),
preferencialmente próximo à junção do ducto cístico ao ducto hepático comum.
Posteriormente, avança-se levemente a agulha de injeção para evitar a
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regurgitação do conteúdo a ser infundido e procede-se a injeção da colagenase,
atentando-se para a dilatação homogênea tanto do corpo e da porção caudal do
pâncreas, quanto da cabeça do órgão (Figuras 13B, 13C e 13D).

Figura 11 - A - Punção do ducto colédoco. B, C e D - Dilatação do pâncreas com solução de colagenase. (a - corpo e cauda
do pâncreas; b - cabeça do pâncreas).



Passo 5: Procede-se a secção dos ligamentos que aderem o pâncreas aos órgãos
abdominais, como o mesocólon transverso e o mesentério e os ligamentos
gastrosplênico, esplenorrenal e hepatoduodenal, sem que ocorra perfuração do
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órgão e escape da solução de colagenase. Realiza-se então a digestão do órgão
extraído em dois ciclos de 6-8 minutos a 37oC, intercalado com um ciclo de
agitação vigorosa, para liberar as ilhotas da matriz extracelular e do tecido
exócrino digerido.


Passo 6: Por fim, é feita a lavagem, por três vezes, do produto de digestão com
solução de Hank, para separar o tecido acinar, que foi digerido, do tecido
endócrino, em tubo Falcon de 15 mL, após 4 minutos em decantação. Segue-se
para a coleta dos IEQs isolados manualmente (Figura 14A), em placas de Petri
60x40x20, utilizando pipetas pasteur ou pipeta de 200 μL. Os equivalentes de
ilhotas (IEQ) isolados são mantidos em meio de cultura RPMI 1640 (Figura 14B),
de forma que não excedam 150 IEQ por placa, com troca do meio de cultura a
cada 48 horas.

Figura 12 - A - Tecido para coleta manual de ilhotas (Setas: IEQs). B - IEQs em meio de cultura RPMI 1640.
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4.2 - Padronização do isolamento de ilhotas
Durante o processo de padronização do procedimento de isolamento de ilhotas,
via injeção de solução de colagenase pelo ducto colédoco, obteve-se que a média de
ilhotas isoladas por injeção de solução de colagenase 1 mg/mL (Tabela 4) foi de 72,7 ±
25,9 IEQ por animal, enquanto a injeção de solução de colagenase 1 mg/mL contendo
ITS 1 mg/mL (Tabela 5) foi de 26,3 ± 12,7 IEQ por animal.
Já no processo de isolamento com solução de colagenase 1 mg/mL contendo BSA
(Tabela 6 e Figura 15), obteve-se médias de: 141,3 ± 55,1 IEQ para a solução contendo
0,5% de BSA; 41,0 ± 9,9 IEQ para a solução contendo 1,5% de BSA; 80,3 ± 7,2 IEQ para
a solução contendo 2,5% de BSA, 7,0 ± 4,2 IEQ para a solução contendo 3,5% de BSA
(p < 0.05). Ao calcular a dispersão do número médio de IEQ (Figura 16) coletados por
concentração de BSA, foi encontrado coeficiente de linearidade (r2) de 0,6641.

No

do

animal

IEQ
obtidos

Animal 1

55

Animal 2

56

Animal 3

70

Animal 4

110

Animal 5

109

Animal 6

60

Animal 7

49

Média

72,7

Tabela 4 - Quantidade de IEQ obtidos por injeção de solução de colagenase 1 mg/mL. (N=7).
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No

do

animal

IEQ
obtidos

Animal 1

20

Animal 2

34

Animal 3

33

Animal 4

15

Animal 5

6

Animal 6

40

Animal 7

36

Média

26,3

Tabela 5 - Quantidade de IEQ obtidos por injeção de solução de colagenase 1 mg/mL contendo inibidor de tripsina de
semente de soja 1 mg/mL. (N=7).

No do

%BSA

IEQ

animal

(%p/v)

obtidos

Animal 1

0,5%

194

Animal 2

0,5%

146

Animal 3

0,5%

84

Animal 4

1,5%

34

Animal 5

1,5%

48

Animal 6

2,5%

85

Animal 7

2,5%

72

Animal 8

2,5%

84

Animal 9

3,5%

4

Animal 10

3,5%

10

Tabela 6 - Quantidade de IEQ obtidos por injeção de solução de colagenase 1 mg/mL por concentração de BSA (%p/v)
adicionado. (N=2 a 3 por grupo).
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Figura 13 - Número médio de IEQ obtidos por concentração de BSA (%p/v) adicionada à solução 1 mg/mL de colagenase.
Os valores representam a média ± EPM. *p < 0,05; **p = 0,0607; ***p < 0,05. (N=2 a 3 por grupo).

Dispersão do número médio de Ilhotas coletadas por
concentração de BSA (%p/v)
160
141
140

120
100
80
80
y = -36.30x + 139.85
R² = 0.6641

60
41
40
20
0
0.0%

7

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

Figura 14 - Dispersão do número médio de IEQ isolados por concentração de BSA (%p/v). Os valores representam a média.
*p<0,05. (N=2 a 3 por grupo).
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4.3 – O método do transplante de ilhotas para a câmara anterior do olho
Para realizar o procedimento de transplante de ilhotas para a câmara anterior do
olho, foi necessária a adaptação da técnica descrita na literatura e utilizada em outros
centros de pesquisa para os padrões técnicos encontrados em nosso laboratório. A
seguir está a descrição passo a passo do processo de transplante de ilhotas para a
câmara anterior do olho realizados pelo nosso grupo.


Passo 1: O primeiro passo é a separação do material a ser utilizado (Figura 17A),
no caso: Lupa estereoscópica ACCU-SCOPE 3055 (aumento 20x), retrator ocular
adaptado, 1 seringa de 1 mL com êmbolo de rosca (Hamilton ®), cateter adaptado
com capilar para utilização como cânula de injeção das ilhotas (Figura 17B) e 1
seringa de 1 mL com agulha 26G contendo PBS para umidificação do globo ocular
e punção da córnea. Além disso é necessário local plano para manter o animal
durante o procedimento.

Figura 15 – A - Materiais para a realização do transplante. B – Cânula adaptada com capilar.
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Passo 2: Posteriormente ao estabelecimento do local do transplante, realiza-se a
transferência das ilhotas do meio de cultura RPMI 1640 em que foram cultivadas
para placa de petri de dimensões de 60mm x 15mm x 20 mm, contendo solução
de PBS estéril. A seguir, realiza-se movimentos circulares, de forma a concentrar
as ilhotas no centro da placa, assim como a manipulação das ilhotas para
manutenção destas na menor área possível do centro da placa (Figura 18A),
seguida de aspiração pela cânula das ilhotas, de forma a ocupar o menor volume
possível da cânula (Figura 18B). Muitas vezes é necessário esperar a decantação
do conteúdo dentro da cânula, mantendo-a na posição vertical, com a aspiração
de pequeno volume de ar para vedar o extravasamento das ilhotas.



Passo 3: Realiza-se a punção da córnea próximo à esclera (Figura 19A), com o
bisel direcionado para baixo, para evitar lesões ao músculo ciliar da íris. É
recomendável que a punção seja realizada na parte superior do globo ocular, de
forma que, ao realizar a infusão das ilhotas, a gravidade dificulte o extravasamento
destas pelo orifício da punção.



Passo 4: Inserção da cânula adaptada no local da punção (Figura 19B), o
suficiente para impedir o refluxo de ilhotas pelo orifício, mas com cuidado para
evitar lesões às estruturas oculares. Após a inserção, realiza-se a infusão do
conteúdo da cânula na câmara anterior do olho (Figura 20), preferencialmente
realizada por outro operador, de forma que a pessoa a realizar o procedimento
possa manter a cânula estável dentro do globo ocular. Recomenda-se manipular
a córnea levemente após o transplante, para dispersão das ilhotas sobre a
superfície do músculo ciliar e manutenção do animal receptor por pelo menos 10
minutos em posição fixa, para estabilização das ilhotas dentro do globo ocular.
Pode ser necessário a utilização de fármacos para diminuição da pressão do
globo ocular (solução oftálmica de pilocarpina a 2%), para prevenir efeitos
adversos devido ao aumento do volume de líquido na câmara anterior do olho.
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Figura 16 - A - Concentração de ilhotas no centro da placa de petri.
B - Aglomerado de ilhotas na extremidade da cânula de infusão.

Figura 17 - A - Punção da córnea com agulha 26G. B - Inserção da cânula na câmara anterior do olho.
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Figura 18 - Transplantes realizados para a câmara anterior do olho.

4.4 – O transplante de ilhotas para a câmara anterior do olho
Após jejum de 12 horas, o diabetes foi induzido em camundongos C57BL/6
machos, com idade de 8 semanas, através da administração de dose única de aloxana
(60 mg/dL) por via endovenosa. Posteriormente à injeção, o jejum perdurou por mais 5
horas. Inicialmente, os animais apresentavam nível de glicose sanguínea média de 149,6
± 11,4 mg/dL no dia 0, já após 10 dias da indução do diabetes, o valor médio encontrado
foi de 582,8 ± 27,5, enquanto os controles apresentavam 181,8 ± 15,3 (p < 0,05) (Figura
20), o que indica aumento na glicemia após a injeção de aloxana.
A massa corporal também foi avaliada nesse período, com diagnóstico de DM os
animais com quadro glicemia acima de 300 mg/dL por mais de duas medições pela
manhã sem jejum e perda de peso, quando comparado com os controles (Cx). Após 10
dias da indução do DM, obteve-se variação de massa corpórea (Figura 21) de 1,04 ±
0,04 g no grupo controle, enquanto o grupo que sofreu a injeção de aloxana 60 mg/kg
apresentou variação de -2,98 ± 0.42 g (p < 0.05). Dessa forma, os animais diabéticos
foram divididos aleatoriamente em dois grupos, um grupo controle diabético (Dx) e outro
grupo a ser transplantado (Tx).
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Procedeu-se então ao isolamento de ilhotas dos animais doadores (Figura 23),
após jejum de 6 horas, por injeção de solução de colagenase 1 mg/mL + BSA 0,5%
(%p/v) via ducto colédoco. Desses animais, obteve-se média de 170,2 ± 12,2 IEQs por
animal, com proporção de, no mínimo dois animais doadores para cada animal
transplantado.

Figura 19 - Glicemia média dos animais. O DM foi induzido via injeção de aloxana 60 mg/kg i. v. Os valores representam a média
 EPM. *p<0,0001. (Dx – Diabéticos) (n controle =4; n diabéticos = 8).

Figura 20 - Variação média da massa corpórea (g) nos animais. O DM foi induzido via injeção de aloxana 60 mg/kg i. v. Os valores
representam a média ± EPM. *p<0,0001. (N controle =4; n diabéticos = 8).
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Figura 21 – Equivalentes de ilhotas (IEQ) isolados por animal para transplante. Os IEQs foram isolados via injeção de
colagenase 1 mg/mL em HBSS, adicionado de BSA 0,5% (%p/v), via ducto colédoco. Média = 170,2 ± 12,2 IEQs (Cada coluna
corresponde a um animal).

Os animais designados ao grupo (Tx) foram então anestesiados e submetidos ao
transplante, sendo infundido solução de PBS contendo aproximadamente 250 IEQs.
Realizou-se então o acompanhamento da massa corpórea e glicemia dos receptores por
16 dias, a se contar do dia pré operatório (POD -1) até o 14º dia pós operatório (POD
14). As curvas de variação glicêmica e massa corpórea estão expostas nas Figuras 24
e 25, respectivamente.
Obteve-se que os indivíduos Tx 2 e Tx 3 obtiveram redução sensível da glicemia
abaixo do nível de 200 mg/dL, em média, 11,0 ± 2,0 dias após o transplante, com
estabilização após 12 dias do procedimento. Todos os animais submetidos aos
transplantes apresentaram ganho de massa corpórea no período de seguimento de 14
dias. Ao analisar a variável da glicemia final 14 dias após o transplante, obteve-se que
após os transplantes, a média de glicemia dos animais Tx 2 e Tx 3 foi de 172,5 ± 6,4
mg/dL, sendo considerados bem sucedidos, enquanto nos animais Tx 1 e Tx 4 foi obtido
o valor médio de 568,5 ± 13,4 mg/dL, sendo considerados mal sucedidos (Figura 26)
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Figura 22 - Evolução da glicemia (mg/dL) dos animais transplantados (n=4). POD – Dia pós-operatório.

Figura 23 - Evolução da massa corpórea (g) dos animais transplantados (n=4). POD – Dia pós-operatório.
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(p < 0,05) quando comparado com o valor de 582,8 ± 27,5 mg/dL do grupo controle
diabético (Dx), dividindo-os em dois grupos distintos (n = 2): Tx + (bem sucedido) e Tx –
(mal sucedido).

Figura 24 - Glicemia média (mg/dL) após 14 dias. Os valores representam a média ± EPM. *p<0,0001. Cx = controle salina; Dx =
controle diabético; Tx - = Transplante mal sucedido; Tx + = transplante bem sucedido. (N Cx e Dx = 4; n Tx – e Tx + = 2).

Contudo, ao comparar a variação média de massa corpórea (g) desses grupos,
tem-se que todos os animais submetidos ao transplante tiveram aumento de massa
corpórea significativamente maior que ambos os grupos controle (Figura 27), com
valores de 2,85 ± 1,45 g para o grupo Tx – e de 3,10 ± 0,30 g para o grupo Tx +, o que
indica correlação positiva entre o desfecho ganho de peso e o procedimento de
transplante (p < 0.0001), quando comparados com o valor de 0,03 ± 0,10 g encontrado
no grupo controle diabético. Todavia, não houve diferença estatística na variável ganho
de peso entre o grupo cujo transplante foi considerado bem sucedido (Tx +) e o grupo
cujo transplante foi considerado mal sucedido (Tx -) (p > 0.05).
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A seguir, foram realizados os testes de tolerância a glicose, com injeção de
solução aquosa de glicose a 20% (%p/v) via intraperitoneal, equivalente a 2 g/kg de
massa corpórea, após 12 horas de jejum. Após isso foi aferida a glicemia nos tempos 0,
5, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minutos dos animais dos grupos controle (Cx), controle
diabético (Dx) e diabéticos transplantados (Tx), cujos resultados estão evidenciados,
respectivamente, nas Figuras 28, 29 e 30.

Figura 25 - Variação média da massa corpórea (g) nos animais após 14 dias do transplante. Os valores representam a média
± EPM. *p = 0,0117; **p < 0,001. Cx = controle salina; Dx = controle diabético; Tx - = Transplante mal sucedido; Tx + = transplante
bem sucedido. (N Cx e Dx = 4; n Tx – e Tx + = 2).

Os testes de tolerância à glicose indicam que os animais com transplante
considerado efetivo apresentaram curva do teste glicêmico próxima dos valores obtidos
pelos animais do grupo controle (Cx) (Figuras 28 e 30), enquanto os animais Tx 1 e Tx
4 apresentaram curvas mais próximas dos valores obtidos nos animais do grupo controle
diabético (Dx) (Figuras 29 e 30).
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Figura 26 - Teste de tolerância à glicose do grupo controle (Cx). Animais injetados, após 12 horas de jejum, com solução aquosa
de glicose a 20% (%p/v) via i. p., equivalente a 2 g/kg de massa corpórea (n=4).

Figura 27 - Teste de tolerância à glicose do grupo controle diabético (Dx). Animais injetados, após 12 horas de jejum, com
solução aquosa de glicose a 20% (%p/v) via i. p., equivalente a 2 g/kg de massa corpórea (n=4).
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Figura 28 - Teste de tolerância à glicose do grupo Transplantado (Tx). Animais injetados, após 12 horas de jejum, com solução
aquosa de glicose a 20% (%p/v) via i. p., equivalente a 2 g/kg de massa corpórea (n=4).

Essa afirmação se confirma ao comparar a área sob a curva (AUC) dos testes de
tolerância a glicose (GTT) realizados (Figura 31). Nessa análise, tem-se que o valor de
AUC do GTT dos animais com transplante considerado bem sucedido (Tx+) é
significativamente diferente do valor obtido no grupo controle diabético (Dx), o que não
ocorre com o grupo dos animais cujo transplante foi considerado mal sucedido (Tx-) (p <
0,05). Entretanto, os valores de glicemia em jejum (Figura 32) obtidos no grupo Tx (237,5 ± 54,5 mg/dL), são mais próximos dos valores obtidos tanto no grupo Cx (145,0 ±
10,7 mg/dL) quanto no grupo Tx + (125,0 ± 4,0 mg/dL) e muito diferentes do encontrado
no grupo Dx (534,2 ± 9,0 mg/dL), o que indica a presença de certo grau de controle
glicêmico em situações de baixo oferecimento de glicose.
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Figura 29 - Área sob a curva dos testes de tolerância à glicose. Os valores representam a média ± EPM. *p < 0,0001. Cx =
controle salina; Dx = controle diabético; Tx - = Transplante mal sucedido; Tx + = transplante bem sucedido. (N Cx e Dx = 4; n Tx –
e Tx + = 2).

Figura 30 - Glicemia média em jejum. Os valores representam a média ± EPM. *p <0,0001; **p <0,0001. Cx = controle salina; Dx
= controle diabético; Tx - = Transplante mal sucedido; Tx + = transplante bem sucedido. (N Cx e Dx = 4; n Tx – e Tx + = 2).
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5. DISCUSSÃO
Os resultados obtidos dão indícios consistentes de haver implantação de ilhotas
em todos os animais transplantados e se pode afirmar que os obstáculos se encontram,
pelo menos parcialmente, neutralizados, o que permite afirmar que ilhotas foram
transplantadas para a câmara anterior do olho com sucesso em nosso projeto.
A princípio, seriam utilizados camundongos NOD, que apresentam autoimunidade
contra as células beta pancreáticas e desenvolvem o diabetes espontaneamente
(TANIGUCHI, 2007). Contudo, esses animais não apresentam padrão uniforme de
desenvolvimento da doença, seja quanto a idade do aparecimento dos sintomas ou pela
glicemia após esta se instalar, com níveis glicêmicos descritos variando na faixa entre
200 mg/dL e 500 mg/dL (ZHANG, 2007; DAVOODI-SEMIROMI, 2012). Dessa forma, se
justifica a escolha do modelo de DM induzido quimicamente, pois há maior segurança
quanto a depleção da secreção de insulina, visto que os níveis glicêmicos obtidos se
encontram constantemente acima dos 500 mg/dL, o que o torna o método mais sensível
para avaliar a função após os transplantes.
Quanto ao modelo de diabetes induzido quimicamente, a indução por aloxana foi
escolhida em detrimento da indução por estreptozotocina (STZ), porquanto estudos
indicam que a STZ apresenta tropismo por células do sistema linfoide e hematopoiético,
o que a torna capaz de comprometer resposta imunocompetente do animal induzido, de
forma que afetaria diretamente as pesquisas desenvolvidas por nosso grupo e futura
utilidade do modelo desenvolvido neste trabalho (MULLER, 2011; SAKOWICZBURKIEWICZ, 2006; GAULTON, 1985).
O mecanismo de ação da aloxana envolve a entrada nas células beta
pancreáticas, via ligação a transportadores GLUT-2 e posterior geração de espécies
reativas de oxigênio (ROS), o que acarreta a morte dessas células (SZKUDELSKI, 2001;
RERUP, 1970; ELSNER, 2002, LENZEN, 2008). Dessa forma, o animal entra em estado
insulinopênico, com quadro típico do diabetes, cujos principais parâmetros observáveis
são a hiperglicemia e a sensível perda de peso após a administração da droga (LI, 2012;
SPILLER 2012). Esse quadro pode ser claramente observado nos animais após a injeção
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de aloxana (60 mg/kg i.v.) quando comparado com o grupo controle salina (Cx). Dez dias
após a injeção, obteve-se nível glicêmico de significativamente diferente do encontrado
em controles injetados com solução salina, como descrito na literatura (BAEYENS, 2014;
YIMAM, 2014). Da mesma forma, houve significativa perda de peso nos animais que
sofreram a injeção de aloxana (60 mg/kg v.), com aumento nos animais injetados com
solução salina (Cx) e variação negativa no grupo diabético (Dx), como era esperado
(YIMAM, 2014; LI, 2012).
Em sequência a escolha do modelo, fez-se necessária a padronização do
procedimento de isolamento de ilhotas, visto que essa tecnologia não estava implantada
em nosso grupo à ocasião do início do projeto. Em modelos murinos, diversos protocolos
e métodos de injeção de colagenase no ducto biliar são descritos, com o protocolo
utilizado no trabalho tendo sido adaptado da literatura (SZOT, 2007; ZMUDA, 2011) e a
partir da observação dos métodos utilizados no grupo do Prof. Per-Olof Berggren, no
Karolinska Institutet (Suécia), em treinamento realizado no mês de fevereiro de 2013.
Dessa forma, ao longo do ano de 2013 foi realizada padronização da solução de
colagenase a ser injetada via ducto colédoco, com as adaptações técnicas adequadas à
realidade do nosso grupo de pesquisa. A literatura sugere que a adjuvantes como BSA
(albumina de soro bovino) ou ITS (inibidor de tripsina de semente de soja) seriam
capazes de aumentar a média de IEQs isolados por animal; com valores próximos de
1350 no caso do ITS (SHEWADE, 1999) ou de 220 no caso do BSA (BERTERA, 2012).
Porém, o valor médio esperado dos animais C57BL/6 estaria no intervalo de 180-250
IEQs por animal (STULL, 2012).
Após a padronização, obteve-se que para nosso protocolo de isolamento, que não
utiliza centrifugação ou gradiente de densidade para separação das ilhotas (MCCALL,
2011), o adjuvante ITS não aumentou o total de ilhotas isoladas. Percebe-se que na
presença desse adjuvante adicionado à solução de colagenase, o tecido exócrino do
pâncreas não é digerido satisfatoriamente, de forma que não há liberação das ilhotas da
matriz extracelular e a presença de grandes porções de tecido dificulta o processo de
coleta manual das ilhotas.
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Por outro lado, a adição de BSA, conforme previsto na literatura aumentou o
número de IEQs obtidos por animal, porém em que proporção esta devia ser adicionada
não estava prevista no protocolo observado durante o treinamento no grupo do Prof.
Berggren e as informações na literatura eram conflitantes, pois iam desde a adição de
0,2% de BSA (%p/v) a 35% (%p/v) (BERTERA, 2012; FIELD, 1996; DE HAAN, 2004).
Após a avaliação de quatro concentrações diferentes de BSA (%p/v), obteve-se que a
adição de 0,5% do adjuvante rendeu maior número de IEQs por animal, com média de
141,3, sendo o padrão reproduzido no processo de isolamento de ilhotas para o
transplante.
A seguir obteve-se a reta média de ilhotas isoladas relativa à concentração de
BSA adicionada à solução de colagenase 1 mg/mL injetada, indicando que o aumento
na quantidade de BSA presente é inversamente proporcional à quantidade de IEQs
obtidos. O coeficiente de linearidade se encontra abaixo do valor esperado, mas isso é
justificável, pois o passo de injeção da solução pelo ducto, que é essencial para obtenção
de número elevado de ilhotas (ANDRADES, 2007; GOTOH, 1990), varia de animal para
animal e o processo apresenta curva de aprendizado que demanda longo período de
treinamento (ANDRADES, 2008).
Apesar disso, adaptações como a substituição da injeção via “mão livre” para via
cateter adaptado à agulha 30G aumentou sensivelmente o número de IEQs isolados,
como pode ser percebido pela comparação entre a média obtidas no processo de
padronização (72,7 IEQs), quando comparado com a média no processo de isolamento
para transplante (170,2 IEQs). Ademais, as ilustrações do processo de isolamento
demonstram que há dilatação satisfatória do parênquima pancreático, restando somente
fatores inerentes ao método como influências no número de IEQs isolados, entre eles
estão a massa do animal doador, massa do pâncreas, o lote da enzima utilizada, entre
outros (ANDRADES, 2008; DE HAAN, 2004). Convém destacar também a diminuição do
tempo de digestão do pâncreas na etapa de isolamento para transplante dos 20 minutos
inicialmente previstos no projeto para os dois períodos de 8 minutos intercalados por
agitação vigorosa da amostra, o que difere sutilmente dos métodos usualmente descritos
(SZOT, 2007; ZMUDA, 2011).
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Contudo diversos obstáculos se interpõem ao estabelecimento em novos centros
da técnica de transplante de ilhotas pancreáticas, visto que os primeiros transplantes
bem sucedidos e a publicação do protocolo de Edmonton ocorreram há pouco mais de
uma década, apenas (ELIASCHEWITZ, 2009; SHAPIRO, 2000; SHAPIRO, 2006). Em
modelos animais isso não é diferente, uma vez que, apesar de o nível de demanda
material e de instalações ser muito menor, o nível de treinamento técnico e cirúrgico pode
ser considerado elevado, dada a menor dimensão dos órgãos animais, especialmente
nos modelos murinos, em relação aos órgãos humanos.
Nesse sentido, uma das principais barreiras para o estabelecimento pleno da
técnica de transplante de ilhotas pancreáticas é a escolha do sítio receptor. Atualmente,
em humanos, o sítio de primeira escolha segue sendo o enxerto via veia porta hepática
(ELIASCHEWITZ, 2009). Todavia, esse local apresenta limitações, como a baixa
pressão de oxigênio local e a possibilidade de eventos adversos após a infusão de ilhotas
(CARLSSON, 2000; CARLSSON, 2001; PEPPER, 2013; KAWAHARA, 2011). Portanto,
a busca de novos sítios receptores de ilhotas em modelos animais se tornou algo em
voga nos últimos anos e, dentre os sítios utilizados em experimentos em animais,
destaca-se a câmara anterior do olho, pela praticidade, acessibilidade dos transplantes
e possibilidade de controle farmacológico da liberação de insulina pelas ilhotas (SPEIER,
2008; RODRIGUEZ-DIAZ, 2012; MERANI, 2008).
Outro obstáculo a se transpor na realização do transplante de ilhotas pancreáticas
é a quantidade de ilhotas necessárias para atingir a euglicemia do receptor. Atualmente,
segundo a maioria de protocolos de transplantes, que se baseiam no protocolo de
Edmonton, realiza-se transplante de, no mínimo 10.000 equivalentes de ilhotas por
quilograma de massa do receptor (SHAPIRO, 2000; SHAPIRO, 2006; ORAN, 2014;
RICKELS, 2013).
Em consequência, seria necessário, no mínimo, 700.000 equivalentes de ilhotas
para transplantar a um receptor de massa média de 70 kg. Porém, a literatura estabelece
que o procedimento de isolamento pode ser considerado bem sucedido caso a
quantidade de ilhotas obtidas por pâncreas supere a quantidade de 250.000, apesar de
valores da ordem de 400.000 até 800.000 por pâncreas serem descritos em diversos
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estudos (HANLEY, 2008; TAKITA, 2014; KADDIS, 2010). Isso estabelece que seriam
necessários entre dois a três doadores para cada receptor de transplante de ilhotas.
No nosso caso, o obstáculo é o mesmo, mas em diferente escala. Atualmente,
para reverter o DM induzido quimicamente, realiza-se o transplante de valores entre 200
e 300 equivalentes de ilhotas para um camundongo de 25 gramas, cujo valor se
enquadra dentro dos 10.000 equivalentes de ilhota por quilograma de massa corpórea
do receptor (RODRIGUEZ-DIAZ, 2012; SPEIER, 2008). Nesse sentido, o número de
animais necessários para reverter o DM de um receptor é, em média, de 2 animais
doadores.
Apesar disso tudo, ainda se questiona a capacidade da técnica de transplante de
ilhotas se apresentar como alternativa curativa no tratamento do DMT1 e seus potenciais
benefícios ao paciente receptor. Tal questionamento é extremamente importante para o
nosso projeto, pois, ainda que o transplante para a câmara anterior do olho seja
extremamente relevante do ponto de vista do acompanhamento da fisiologia das ilhotas
pancreáticas in vivo, há de se sentir seduzido pelas possibilidades que esse modelo
evoca ao se imaginar a transferência deste para pacientes com quadro mais grave de
DMT1.
Nesse sentido, o quadro clínico do DMT1 diz respeito à hiperglicemia, sendo os
sintomas mais comuns a polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso de, no mínimo 5%
da massa corpórea nos últimos 6 meses ou 10% da massa corpórea nos últimos 12
meses (CLARK, 2007; ATKINSON, 2014; LEVY-MARCHAL, 2001). Todavia, tais
parâmetros não ilustram o quadro típico, ao diagnóstico de DMT1, em que grande parte
dos pacientes se apresenta em cetoacidose diabética, definida como concentração de
bicarbonato sanguíneo < 15 mmol/L e/ou pH sanguíneo < 7,25, ainda que a quantidade
de pacientes que se apresentam dessa forma varie em relação ao local geográfico em
que é feito o diagnóstico (CHOLEAU, 2014; ONYIRIUKA, 2013, WOLFSDORF, 2006;
USHER-SMITH, 2012).
Entre outros problemas relacionados ao DM também estão as doenças arteriais
oclusivas periféricas e a perda da visão. Diversos estudos indicam que pessoas
portadoras de DM apresentam risco maior de sofrer amputações de membro inferior,
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devido a insuficiência arterial, com variação do risco relativo em relação ao local de
residência do paciente (CANAVAN, 2008; MOXEY, 2011; VAN HOUTUM, 2004).
Ademais, pacientes com DMT1 também apresentam risco mais elevado de desenvolver
retinopatia diabética, risco que cresce com maior número de anos após o diagnóstico
(DEDOV,

2009;

NORDWALL,

2014;

THE

DIABETES

CONTROL

AND

COMPLICATIONS TRIAL, 2000). Todas essas complicações estão mais frequentemente
associadas a pacientes com difícil controle glicêmico, especialmente nos casos de
diabetes lábil (“brittle diabetes”), a quem o transplante de ilhotas se apresenta como boa
alternativa de tratamento para estabilizar a glicemia a longo prazo (BERTUZZI, 2007;
VANTYGHEM, 2009, SCHADE, 1995, KOH, 2013; FRIER, 2014).
Portanto, para simular o quadro de DMT1 já instalado, utilizamos animais
receptores de transplante com o diabetes induzido quimicamente como previamente
descrito, porquanto permite avaliar o resultado positivo da metodologia de transplante a
partir da variação dos dois principais sinais do quadro de DM, a hiperglicemia e a perda
de peso (DEEDS, 2011; MAKHLOUF, 2003). Dessa forma os animais receptores foram
submetidos ao transplante (Tx) de aproximadamente 270 IEQs de ilhotas por animal,
com o objetivo de normalizar a glicemia dos receptores do enxerto.
Entretanto, para realizar esse transplante na ausência dos meios apresentados
na literatura, foram necessárias diversas adaptações, como a produção de retrator ocular
que se adapte ao globo ocular do camundongo, o uso de anestesia com quetamina e
xilazina, assim como o uso de capilares de vidro com ponta de diâmetro médio. Esse
último detalhe se faz o mais importante, uma vez que, enquanto capilares de
extremidades com circunferência menor facilitam a inserção da cânula dentro da câmara
anterior, foi observado que, ao aspirar as ilhotas para o interior da cânula, o canal mais
estreito rompe o tecido conjuntivo responsável pela manutenção da integridade das
ilhotas, que acarreta destruição de sua arquitetura histológica e o comprometimento de
sua funcionalidade.
Após o procedimento do transplante, realizou-se o acompanhamento dos
indivíduos por 14 dias, visto que esse é o período descrito na literatura para plena
vascularização dos enxertos das ilhotas na câmara anterior do olho (SPEIER, 2008). Ao
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analisar os dados obtidos relativos à glicemia, observou-se queda sensível nos níveis
glicêmicos de somente dois animais após 11 dias da realização do transplante. Tal
número de dias se encontra próximo do descrito na literatura a respeito do início da
neovascularização do enxerto das ilhotas, o que possibilita o início da resposta secretória
de insulina pelos enxertos (NYQVIST, 2011; CHAN, 2009).
Nyqvist e colaboradores (2011) descreveram queda significativa na glicemia de
camundongos receptores de transplante de ilhotas pancreáticas para a câmara anterior
do olho, em média, 12,5 dias após o procedimento, valor próximo do obtido no presente
experimento (NYQVIST, 2011; SPEIER, 2008). Contudo, esse valor se encontra acima
do encontrado em transplantes para outros sítios, como o subcapsular renal e
transplantes via intraportal (MORIYAMA, 2003; QUARANTA, 2014; CUI, 2009).
Dessa forma, obteve-se que a taxa de sucesso dos transplantes foi de 50%, com
dois animais normoglicêmicos 14 dias após os transplantes. Ao comparar a glicemia final
média dos grupos, tem-se que os animais cujo transplante foi considerado bem sucedido
(Tx +) apresentavam glicemia média final, após 14 dias, significativamente inferior aos
valores do grupo controle diabético (Dx) e semelhante ao grupo controle salina (Cx),
enquanto os animais que tiveram o transplante considerado mal sucedido (Tx -)
apresentavam glicemia média final significativamente diferente de Cx e semelhante a Dx.
Em experimento com transplante de ilhotas interespecíficas para o espaço
subcapsular, Loganathan e colaboradores (2013) atingiram cerca de 75% de sucesso
nos transplantes em camundongos timectomizados (LOGANATHAN, 2013). Entretanto,
a taxa de sucesso após duas semanas varia entre diversos estudos, relativo ao sítio
receptor, total de equivalentes de ilhotas transplantados, imunossupressão e espécie de
camundongo utilizada (RACKHAM, 2013; NYQVIST, 2011; SAITO, 2012).
Em humanos, considera-se transplante bem sucedido quando há independência
do uso de insulina após o procedimento e a taxa de sucesso obtida, após 1 ano, está ao
redor de 60% (HUURMAN, 2008; HARLAN, 2009; RYAN, 2005, NICLAUSS, 2012).
Porém, em diversos casos, se faz necessária a realização de novas infusões de ilhotas
após o primeiro procedimento, com média de 1,92 transplantes por paciente na América
do Norte, de 1999-2008 (JAHANSOUZ, 2011). Ao transferir essa realidade para os
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resultados apresentados, é provável que a realização de transplante de ilhotas adjuvante
seria suficiente para normalizar a glicemia dos animais cujo transplante foi considerado
mal sucedido, pois apenas parcela de ilhotas teriam se implantado no tecido ocular.
Tal afirmação corrobora com os achados obtidos após o acompanhamento da
variação de peso dos animais transplantados, em que todos os animais submetidos ao
procedimento apresentaram sensível ganho de peso após 14 dias, como indicado na
literatura (SAITO, 2012; DENROCHE, 2013). Ademais, ao comparar esses valores com
os obtidos pelo grupo controle diabético (Dx) e, até mesmo ao grupo controle salina (Cx),
pode-se afirmar que o ganho de peso, tanto dos animais cujo transplante foi considerado
bem sucedido (Tx +), quanto dos animais que o transplante foi considerado mal sucedido
(Tx -), tenha sido estatisticamente significativo.
Outrossim, após a realização dos testes de tolerância a glicose, observa-se que
o pico dos animais Tx + ocorre em tempo maior que o dos animais do grupo Cx, o que é
compreensível, porquanto os valores de glicemia dos picos do grupo Cx são, em média,
inferiores aos do grupo Tx +. Isso indica menor controle glicêmico dos animais
transplantados quando expostos a sobrecarga de glicose, visto que a massa de células
secretoras de insulina nesses animais é menor que no grupo controle, com resultados
semelhantes observados na literatura (RODRIGUEZ-DIAZ, 2012; SAITO, 2012;
SAKATA, 2010; DENROCHE, 2013).
Em consequência, ao avaliar a área sob a curva dos gráficos dos testes de
tolerância a glicose, observa-se que há diferença significativa entre os valores obtidos
no grupo Tx +, quando comparado com o grupo Dx, o que não ocorre nos valores obtidos
do grupo Tx -. Entretanto, a menor massa de célula beta dos animais transplantados faz
com que os valores de AUC obtidos nos animais do grupo Cx sejam significativamente
menores que nos animais do grupo Tx +, o que já era esperado devido aos picos mais
elevados encontrados nos testes de tolerância a glicose (RODRIGUEZ-DIAZ, 2012;
SAITO, 2012; SAKATA, 2010; DENROCHE, 2013).
Todavia, ao observar os animais Tx -, percebe-se padrão de curva semelhante ao
dos animais Dx, com diferença sensível nos valores de glicemias no tempo t = 0 minutos.
Portanto, é importante ressaltar que, após avaliar as glicemias em jejum, obteve-se que
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os animais Tx - apresentaram valor significativamente menor que os encontrados nos
animais diabéticos, o que confirma, associado aos resultados de ganho de peso, que
ambos animais do grupo Tx - apresentam ilhotas implantadas na câmara anterior do olho.
Contudo a quantidade de ilhotas implantadas nesse sítio só seria suficiente para manter
níveis glicêmicos baixos em situações de baixo oferecimento de glicose, enquanto
situações de sobrecarga de glicose, como a ausência de jejum, acarretam insuficiência
de liberação de insulina.
Dessa forma, o motivo desses transplantes não atingirem o desfecho desejado,
ou seja, a causa do déficit na liberação de insulina após o transplante, está ligada a
alguns fatores notáveis e já descritos na literatura. A princípio, é essencial enfatizar que,
durante o processo de isolamento, é realizada a coleta de equivalentes de ilhotas (IEQ)
identificados morfologicamente, de forma que a quantidade de células beta produtoras
de insulina nestes IEQ, assim como a viabilidade destes pode variar imensamente entre
procedimentos, estando incluso nos IEQs tecido que não pertence ao pâncreas
endócrino. Pisania e colaboradores (2010), ao estudar IEQs isolados de pâncreas de
doadores humanos, obteve que apenas 48,3% do total de células presentes nos IEQs
eram células endócrinas, com apenas 35,6% do total de células eram células beta, com
indícios de que a quantidade de células beta dentro de uma população de ilhotas também
pode variar significativamente (PISANIA, 2010; BRISSOVA, 2005).
Por outro lado, como ficam privadas do oxigênio sanguíneo, as ilhotas
pancreáticas estão sujeitas a lesões de isquemia-reperfusão, tanto durante o
procedimento de isolamento de ilhotas e cultura, quanto durante o procedimento de
transplante. Estudos indicam que as células das ilhotas pancreáticas apresentam
concentração reduzida de enzimas redutoras, o que as torna mais sensíveis ao aumento
de espécies reativas de oxigênio (ROS) presentes após eventos de isquemia-reperfusão,
com ilhotas cultivadas na presença de antioxidantes apresentando melhor controle
glicêmico após transplantes, devido a melhor capacidade de secreção de insulina
(SKLAVOS, 2010; DU, 2013; DAVALLI, 1996; MOLNÁR, 2013).
Por fim, a etapa de implantação das ilhotas se torna essencial para o sucesso do
transplante, pois envolve a revascularização e fornecimento de suprimento sanguíneo
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adequado, tanto para o fornecimento de oxigênio para as células, quanto para a resposta
adequada de secreção hormonal relacionada a glicemia do organismo. Estudos indicam
que a vascularização das ilhotas é determinante no desenvolvimento homeostático de
suas funções, o que torna o passo de angiogênese nos enxertos o passo essencial no
sucesso de implantação do transplante (KANG, 2012; PENKO, 2013). Nos enxertos
transplantados para a câmara anterior do olho isso não é diferente, sendo o evento de
neovascularização das ilhotas transplantadas o passo que acarreta a diminuição da
glicemia dos animais receptores dos transplantes (NYQVIST, 2011; ALMAÇA, 2014).
É conveniente destacar também, que esses fatores são problemas inerentes ao
processo de transplante de ilhotas, independente do sítio receptor, e, por que não,
inerentes ao procedimento de transplante de órgãos em geral, no caso das lesões por
isquemia-reperfusão. Todavia, com a evolução e popularização da técnica, espera-se
que esses problemas se tornem cada vez menos deletérios, visto que essa técnica ainda
é relativamente recente, especialmente no que diz respeito ao transplante para a câmara
anterior do olho.
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6. CONCLUSÃO
Conclui-se que o modelo de transplante de ilhotas pancreáticas para a câmara
anterior do olho foi bem estabelecido neste projeto, confirmado pelos resultados que
evidenciam o transplante de ilhotas funcionais capazes de reduzir sensivelmente a
glicemia e promover o ganho de peso em camundongos diabéticos.
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