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RESUMO 

de Souza, AH. Modulação redox, função e sobrevivência de células-β pancreáticas: evidência 

sobre o papel da enzima NADPH oxidase-2 (NOX2) em um modelo in vitro de glicotoxicidade. 

[Tese (Doutorado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo; 2016. 

Embora o estresse oxidativo causado pelo desequilíbrio redox, favorecido por elevadas 

concentrações de glicose, seja tipicamente associado com a diminuição da massa funcional de 

células-β em pacientes com diabetes do tipo 2 (DT2), também tem sido proposto que as 

espécies reativas de oxigénio desempenham um importante papel na secreção de insulina 

estimulada por glicose (GSIS) em células-β pancreáticas. Neste contexto, a enzima NADPH 

oxidase-2 (NOX2) tem sido associada tanto com a modulação redox e secreção de insulina, 

quanto, com danos a células β em condições diabéticas. No entanto, em grande parte dos 

estudos não se avalia o impacto da inativação/deficiência da NOX2 sobre os efeitos tóxicos da 

glicose (glicotoxicidade) em células β. No presente estudo, testamos o papel da NOX2 sobre a 

oxidação de tióis citosólicos, concentração de peróxido de hidrogénio (H2O2), função e 

apoptose em células β de camundongos simulando uma condição de glicotoxicidade. Para 

isso, ilhotas de camundongo C57BL/6J nocautes ou não para NOX2 (NOX2-KO e controle-

selvagem [WT], respectivamente) foram isoladas e cultivadas por até 3 semanas em 10 ou 30 

mmol/l de glucose (G10 e G30, respectivamente). Após 1-2 dias de cultura em concentrações 

intermediárias de glicose (G10), a secreção de insulina foi maior nas ilhotas NOX2-KO vs. WT 

sem apresentar diferenças de NAD(P)H e do influxo intracelular de cálcio ([Ca2+]i). Além disso, 

a deficiência de NOX2 não apresentou mudanças sobre o potencial redox da glutationa 

citosólica (EGSH), que, aliás, reduz em resposta ao estimulo agudo com G30. A cultura contendo 

G10 mostrou-se uma condição ótima para o cultivo de ilhotas. Nela, a oxidação de tióis, 

concentração de H2O2 e a apoptose de células β mantiveram-se baixos tanto nas ilhotas NOX2-

KO, quanto WT. Em G10, os parâmetros metabólicos (NAD(P)H e [Ca2+]i) e funcionais (GSIS) 

foram igualmente preservados em ambos os tipos de ilhotas, com exceção de uma redução 

progressiva da diferença de GSIS entre ilhotas NOX2-KO e WT. Diferentemente de G10, o 

cultivo de ilhotas em G30 aumenta a concentração de H2O2 e a oxidação de tióis no 

compartimento citosólico. Posteriormente a isso, com exceção da resposta máxima do [Ca2+]i, 

o cultivo prolongado em G30 melhora a sensibilidade do NAD(P)H à glicose, preservando a 

reposta máxima de GSIS, mas aumenta a apoptose de células-β. Estas respostas foram quase 

idênticas em ambos os tipos de ilhotas. Em conclusão, a NOX2 regula negativamente a 

secreção de insulina em ilhotas de camundongos, mas não é um componente crítico para a 

sobrevivência de células-β em um modelo in vitro de glicotoxicidade.  

 

Palavras-chave: Ilhotas de Langerhans. Insulina. Célula-β. roGFP. Secreção de insulina. 

Apoptose. NADPH oxidase. NOX2.



 

ABSCTRACT 

de Souza, AH. Redox modulation, function and survival of pancreatic β-cells: evidence on the 

role of NADPH oxidase-2 (NOX2) enzyme in a model of glucotoxicity in vitro. [PhD thesis 

(Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 

2016. 

Although oxidative stress caused by chronic redox imbalance favoured by high glucose 

concentrations is typically associated to the decline of the functional β-cell mass in type 2 

diabetes (T2D), it has also been proposed that reactive oxygen species play an important role 

in the glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) by pancreatic β-cells. In this context, the 

NADPH oxidase-2 (NOX2) enzyme has been associated with redox modulation, regulation of 

insulin secretion, and β-cell damage in diabetic conditions. However, most of the studies did 

not address the impact of NOX2 inactivation/deficiency on β-cell glucotoxicity. In the present 

study, we tested the impact of NOX2 deficiency on islet-cell glucose responsiveness, cytosolic 

thiol oxidation, hydrogen peroxide (H2O2) concentration, β-cell function and apoptosis in 

mouse islets under glucotoxicity condition. For this purpose, NOX2 knockout (NOX2 KO) and 

wild type (WT) C57BL/6J mice islets were isolated and cultured up to 3 weeks at 10 or 30 

mmol/l glucose concentrations (G10 and G30, respectively). After 1-2 days of culture at 

intermediate glucose concentration (G10), the GSIS was higher in NOX2-KO vs. WT islets 

despite similar rises in NAD(P)H and intracellular calcium influx ([Ca2+]i). Furthermore, the 

NOX2 deficiency does not change the cytosolic glutathione-redox potential (EGSH), which 

decrease upon acute G30 stimulation. The culture at G10 is optimal for islet in vitro studies. In 

this condition, cytosolic thiol oxidation, H2O2 concentration and β-cell apoptosis remained low 

in NOX2-KO and WT islets. At G10, the glucose-induced rises in NAD(P)H, [Ca2+]i and GSIS were 

similarly preserved in both islet types, except for a progressive reduction of the difference in 

GSIS between NOX2-KO and WT islets. In contrast to G10, the culture at G30 increases the 

H2O2 concentration and cytosolic thiol oxidation.  Subsequent to that, except for maximal 

[Ca2+]i response, long-term culture in high glucose increases the glucose sensitivity of the 

NADPH, preserving the maximal GSIS but increase the β-cell apoptosis. These responses were 

almost identical in both types of islets. In conclusion, NOX2 is a negative regulator of GSIS in 

C57BL/6J mouse islets, but is not a critical component for β-cell survival in a model of 

glucotoxicity in vitro. 

 

Keywords: Islets of Langerhans. Insulin. β-cell. roGFP. Insulin secretion. Apoptosis. NADPH 

oxidase. NOX2. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1869 o cientista alemão Paul Langerhans (1847-1888) descreveu pela primeira 

vez que o pâncreas era constituído por estruturas com características internas distintas. Na 

época, segundo ele, essas estruturas pareciam ilhas espalhadas por toda a glândula e 

apresentavam diferenças na coloração e na inervação em comparação com outras regiões do 

próprio tecido (1). Anos mais tarde essas “ilhas” foram denominadas ilhotas de Langerhans 

(ou islets of Langerhans em inglês) e correspondiam à aproximadamente 1-2% da massa total 

do pâncreas.  

Com o avanço da Endocrinologia descobriu-se que as ilhotas pancreáticas são 

constituídas de diversos tipos celulares e que secretam uma variedade de hormônios 

utilizados no controle do metabolismo energético corporal. Nesse contexto, as células β-

pancreáticas desempenham papel crucial. Elas são responsáveis por produzir e liberar 

insulina, principalmente após as refeições, para impedir que os níveis de glicose se elevam 

acima da faixa de normalidade (entre 10 e 15 mmol/l de glicose). A persistência elevada ou 

aumentos frequentes acima desta faixa, podem levar ao mau funcionamento e até a morte 

em diversos tipos celulares, inclusive nas que secretam insulina. Consequentemente, falhas 

no funcionamento ou na quantidade de células β, podem levar ao desenvolvimento do 

diabetes mellitus, uma doença metabólica caracterizada por elevados níveis de glicose no 

sangue. 

A secreção de insulina pelas células β depende de um conjunto complexo de fatores 

nutricionais, neurais e hormonais. Dentre eles, a glicose é reconhecida como o fator mais 

importante para a função e sobrevivência destas células. O processo secretório por outros 

nutrientes, como ácidos graxos, por exemplo, acontece somente na presença de níveis 

estimulatórios de glicose (2). 

O início da secreção de insulina pela glicose (GSIS – glucose-stimulated insulin 

secretion) ocorre pelo transporte do nutriente para o interior da célula β, por uma proteína 

integral de membrana denominada Glut2 (glucose transporter 2). O Glut2 possui elevado Km 

(entre 15 e 20 mmol/l) permitindo que a entrada de glicose seja proporcional ao aumento da 

glicemia (3). Após entrar na célula, a glicose é fosforilada à glicose-6-fosfato (G-6-P) 

predominantemente pela enzima hexoquinase IV (glicoquinase) de baixa afinidade (Km entre 

6 a 11mmol/l). O destino metabólico preferencial da G-6-P na célula β é a glicólise. Contudo, 
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estudos apontam que a via das pentoses-fosfato é importante para o fornecimento do cofator 

dinucleotídeo de nicotinamida-adenina fosfato na forma reduzida (NADPH) (4, 5). 

O processo secretório continua quando o piruvato, produto final da glicólise, é 

transportado à mitocôndria, onde é convertido a acetil-CoA pela enzima piruvato 

desidrogenase (PDH). Subsequentemente, a acetil-CoA entra no ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos (TCA - tricarboxylic acid cycle), levando ao aumento dos agentes redutores: 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) e flavina adenina dinucleotídeo (FADH). Esses 

agentes são os doadores de elétrons que serão transferidos para a cadeia transportadoras de 

elétrons mitocondrial. Nela, uma série de reações redox (redução e oxidação, ou oxirredução) 

faz com que os elétrons provenientes da metabolização de glicose contribuam na síntese de 

adenosina trifosfato (ATP), finalizando a respiração celular (Figura 1). 

 A síntese de ATP aumenta a relação ATP e adenosina difosfato (ATP/ADP) no citosol, 

sinalizando o fechamento dos canais para potássio sensíveis à ATP (KATP) na célula β. Na 

sequência, ocorre a despolarização da membrana plasmática e a ativação dos canais para 

cálcio (Ca2+) dependentes de voltagem (VDCC – voltage-depend calcium channels) (6, 7). Em 

seguida, há o aumento no influxo de Ca2+ [Ca2+]i, que ativa a exocitose dos grânulos de insulina 

(8, 9) (Figura 2). Este último processo - despolarização da membrana, abertura de canais VDCC, 

aumento no [Ca2+]i e exocitose, é reconhecido como mecanismo de gatilho da secreção de 

insulina (the triggering pathway). Modelos experimentais e condições não-fisiológicas são 

frequentemente utilizados como recursos para modular este mecanismo de gatilho. Por 

Figura 1 – Funcionamento da cadeia transportadora de elétron mitocondrial. Fonte de Handy e Loscalzo (2012). 



15 

 

exemplo, altos níveis extracelulares de potássio (30 mmol/l [K30]) e fármacos que modulam a 

atividade dos KATP (diazóxido ou sulfoniluréias), modulam a exocitose de insulina. 

Dentre os vários metabólitos produzidos na respiração celular, há um grupo de 

intermediários reativos, que tendem a reagir com outros elementos químicos (moléculas) 

para adquirir configuração mais estável, que podem escapar do seu sítio de produção. Além 

de energia (ATP) e moléculas de água (H2O), a cadeia transportadora de elétrons produz 

também radicais livres, como o ânion superóxido (O2˙-) (Figura 2) (10). Por definição, radicais 

livres são considerados espécies químicas (moléculas, íons) que apresentam elétrons livres 

(desemparelhados). Essas moléculas possuem diversos níveis de reatividade. Como principais 

exemplos, podemos citar o radical O2˙- (pouco reativo) e o radical hidroxila (HO._) (muito 

reativo). Este último, formado a partir da oxidação de metais de transição pelo peróxido de 

hidrogênio (H2O2), denominada reação de Fenton, por ser altamente reativo, e é o mais danoso 

dos radicais livres (11). No entanto, nem todas espécies reativas são radicalares, ou seja, 

possuem elétrons livres em sua última camada. 

O H2O2, produto da dismutação do O2˙-, é um agente oxidante não radicalar e possui 

baixa reatividade. Neste sentido, o termo espécies reativas de oxigênio (ERO ou ROS – reactive 

oxygen species) é usado para classificar o conjunto dos produtos intermediários derivados do 

Metabolic 
amplifying 
pathway

Figura 2 – Mecanismo de secreção de insulina estimulada pela glicose. Imagem adaptada de Torres et al 
(2009). 
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oxigênio (11). Todavia, como dito anteriormente, nem toda espécie reativa reage 

rapidamente com outras moléculas, como o termo sugere. A alta reatividade do radical 

hidroxila, por exemplo, dificulta a sua interação espaço-temporal (12). Isto é, tende a reagir 

rapidamente próximo de onde foi formado. O H2O2, por sua vez, possui baixa reatividade e 

pode difundir-se através de membranas (ou através de canais) (12). Dessa forma, ele pode 

reagir com outras moléculas, mas não necessariamente no local onde foi produzido. Mais 

adiante veremos o que isso pode repercutir para uma célula. 

Com o passar das décadas também foram sendo descobertas novas fontes de 

geração de radicais livres e oxidantes. Em 1973, foi descoberto que fagócitos continham uma 

enzima que consumia praticamente todo o oxigênio para formar o ânion O2˙- (13). Em 1999, 

esta enzima foi identificada em células não-fagocíticas (14, 15). Quatro anos mais tarde (2003), 

nosso grupo identificou-a também em ilhotas de ratos (16).  Posteriormente, foi identificada 

em células β de roedores e humanos (17-19). Hoje, além da enzima descoberta, sabe-se que 

espécies redox podem ser formadas em outros locais e compartimentos celulares. Como 

exemplos, podemos citar os peroxissomos e o retículo endoplasmático (20). 

A enzima em especial, citada no parágrafo anterior, é na verdade um complexo 

enzimático denominado NADPH oxidase (NOX). A enzima NOX é especializada em produzir o 

radical O2˙-, pela transferência de um elétron do NADPH citosólico para a molécula de oxigênio 

(21).  O O2˙- formado pode ser convertido a H2O2, uma espécie reativa mais estável, pela 

enzima superóxido dismutase (SOD). Posteriormente, foram descobertas outras subunidades 

homólogas da NOX, ou seja, uma família de NADPH oxidases (21). 

Dentre as NADPH oxidases, a NADPH oxidase-2 (NOX2) é uma das principais e mais 

bem caracterizadas. A NOX fagocítica é uma enzima-multicomponente distribuída entre a 

membrana (sítio catalítico) e o citoplasma. Os componentes de membrana incluem as 

subunidades gp91phox e p22phox (phox corresponde a phagocyte oxidase), geralmente 

conhecidos como NOX2. As subunidades p40phox, p47phox, p67phox e GTPases Rac (Rac1 ou Rac2, 

dependendo do tipo celular e da espécie) são citosólicas, ao qual translocam-se para a 

membrana após ativação da enzima (22). Aliás, sua ativação é altamente regulada. Ela ocorre 

quando há fosforilação da p47phox em diversos resíduos de serina (21, 23). A interação dos 
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componentes citosólicos com os de membrana é mediada pela p22phox, possibilitando a 

ativação da NOX2 pela p67phox (Figura 3) (24). 

Mas, por que existe uma enzima especializada em produzir espécies reativas? Bom, 

depende! Em fagócitos (monócitos e neutrófilos), sabe-se que a NOX contribui no combate 

aos micro-organismos invasores. Na presença destes, uma cascata de eventos, denominada 

fagocitose, é ativada nestas células especializadas. Na fagocitose, o invasor é inserido em 

compartimentos específicos intracelulares e depois destruído. A ativação da NOX2 e a 

produção de espécies reativas são fundamentais para essa destruição (25, 26). Foi constatado 

que humanos e roedores com deficiência de NOX apresentam susceptibilidade a infecções por 

bactérias e fungos (27, 28). Por outro lado, o papel da NOX em células não-fagocíticas pode 

depender de diversos fatores, como, o tipo do tecido/órgão/célula que ela é expressa, de qual 

NOX e também, dos mecanismos de ativação da enzima (30). Nesta perspectiva, os produtos 

gerados pela NOX podem agir deis de sinalizadores intracelulares (29), à perturbadores da 

homeostase redox, podendo causar danos às células (30).  

Em relação à célula β-pancreática, o papel da NOX é muito debatido (31). 

Primeiramente, foi reportado que os produtos gerados pela NOX (especificamente 

subunidades da NOX2) poderiam contribuir para a secreção de insulina (16, 32). Em seguida, 

foi proposto que a resposta metabólica induzida pela glicose seria dependente da atividade 

in a tiva a tiv a

Figura 3 – Ativação da NOX2 em fagócitos. Adaptado de Karen Bedard e Karl-Heinz Krause (2007). 
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da NOX (ou phagocyte-like NOX); ou seja, inibindo-se a NOX, prejudica-se o metabolismo e, 

consequentemente, a secreção induzida pela glicose (6, 33). Na contramão desses achados, 

um estudo mostrou que a ausência da NOX2 não prejudicava o metabolismo, tampouco a 

resposta secretória de células β. Ao contrário, a deleção genética de NOX2 melhorou a 

secreção de insulina pela glicose (18). Nesse sentido, a ação inespecífica de inibidores 

farmacológicos foi associada com o comprometimento não somente da atividade da NOX, mas 

também de outras vias importantes para a funcionalidade de células β-pancreáticas (18, 34). 

Apesar da incerteza sobre o papel da NOX sobre a secreção de insulina, tem sido 

proposto que, em longo prazo, o aumento da sua atividade estaria relacionado com a 

citotoxicidade em células secretoras de insulina (31). Os principais moduladores da NOX em 

células β seriam lipídios (35, 36), citocinas pró-inflamatórias (37, 38) e glicose (18, 39, 40) – 

todos relacionados com a incidência de distúrbios metabólicos, como obesidade, síndrome 

metabólica e intolerância à glicose. A permanência ou o não tratamento destes distúrbios 

pode levar ao desenvolvimento do diabetes do tipo 2 (T2D – type 2 diabetes), doença 

associada à inabilidade da célula β em suprir a demanda aumentada – níveis elevados de 

glicose.  

Em 2011, um estudo mostrou que ilhotas isoladas de ratos ZDF, um modelo animal 

de diabetes, e ilhotas humanas de diabéticos apresentavam maior “geração de ERO” e 

expressão proteica dos componentes da NOX2, sugerindo que a atividade da enzima estaria 

aumentada no diabetes (17). Em outro, a deleção genética da NOX2 protegeu camundongos 

de se tornarem diabéticos após administração da droga STZ (Streptozotocin), que induz a 

destruição de células β  (37). Além destes, outros estudos mostram correlação entre atividade 

da NOX, dano oxidativo e doenças metabólicas (41, 42), tornando promissor o 

desenvolvimento de novas formas farmacológicas de inibição da enzima com fins terapêuticos 

(30, 31, 40). 

Mas, se as células possuem diversas fontes de radicais livres e oxidantes, como, 

então, elas lidam com essas espécies reativas? Esta resposta está diretamente relacionada ao 

processo evolutivo. A mesma evolução que levou os organismos aeróbios a obterem maior 

quantidade de energia possível de um nutriente ao preço da geração de ERO e de possuírem 

uma enzima especializada em atacar micro-organismos invasores, fez com que 
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desenvolvessem mecanismos sofisticados que detectasse e eliminasse essas espécies redox 

(Figura 4).  

Células β-pancreáticas apresentam relativamente baixa atividade de duas enzimas: i) 

catalase (CAT) e ii) glutationa peroxidase (GPx) (ambas, definidas pela expressão gênica e 

proteica em comparação a outros tecidos) (43-45). Essas enzimas, associadas com outros 

mecanismos que discutiremos a seguir, são responsáveis por eliminar moléculas oxidantes do 

sistema biológico. Por isso, também são chamadas de enzimas ou sistemas antioxidantes (11).  

O tripeptídio glutationa é o sistema principal utilizado na metabolização de altas 

concentrações de H2O2 (46). O mecanismo desse processo acontece quando o grupo tiol 

glutationa (GSH – reduced glutathione) é oxidado para glutationa dissulfeto (GSSG – 

glutathione disulfide) e então reduzido de volta a GSH pela enzima glutationa redutase (GR), 

utilizando NADPH como cofator (Figura 4) (46). Grupamentos tióis são alvos redox biológicos 

com papel importante na ação química de diversas enzimas, fatores de transcrição e proteínas 

regulatórias (47). Além deles e do sistema descrito acima, peroxirredoxinas (Prxs), 

tiorredoxinas redutases (TRs) e outros grupos tióis, como isoformas de glutarredoxinas (Grxs) 

e tiorredoxinas (Trxs), também auxiliam na degradação do H2O2 e na manutenção da 

homeostase redox em células β (48-50). 

Com a baixa expressão de enzimas que eliminam o H2O2, associada à presença da 

SOD, enzima que dismuta O2˙- em H2O2 (43, 44), tem-se o conceito de que a célula β é 

susceptível aos agentes oxidantes (51). Mesmo com a identificação de um sistema 

antioxidante sofisticado, o fato de que a célula β responde bem a sobrecarga metabólica 

contribui para aceitação do conceito de suscetibilidade à ação de espécies reativas (52, 53). 

Figura 4 – Esquema da degradação enzimática de ERO. Adaptado de Kalyanaraman (2013). 
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Em outras palavras, a quantidade de glicose extracelular equilibra-se rapidamente com o meio 

interno, onde é necessariamente metabolizada. Em decorrência disso, assume-se que, com 

altos níveis de glicose, há também aumento na formação de radicais livres, oxidantes e, 

consequentemente, desregulação da homeostase redox. Contudo, estudos mais recentes 

indicam que pode não ser bem assim. 

Primeiramente, nas últimas décadas, começaram a surgir evidências contrárias à 

ideia de que radicais livres e oxidantes causariam apenas danos para as células. Há casos em 

que, quando produzidas em processos fisiológicos, algumas espécies reativas podem atuar 

como sinalizadores em eventos intracelulares (5, 54). Isto é, pequenos aumentos transitórios 

de espécies redox seriam ocasionados fisiologicamente em resposta a vários fatores, como, 

por exemplo, metabólico, neural e inflamatório, sem causarem desarranjo redox ou dano 

celular (55). A espécie reativa mais cotada como sinalizadora intracelular é o H2O2. Além de 

ser uma molécula pequena e difusível, ela possui alguns requisitos de um bom sinalizador: 

tanto a sua síntese, quanto a eliminação, são reguláveis; e possui alvos redox específicos (12). 

Nessa linha de raciocínio, foi proposto que as ERO contribuiriam no processo de secreção de 

insulina induzido pela glicose (54). Vejamos como. 

Além do mecanismo de secreção descrito anteriormente – fechamento dos KATP, 

despolarização da membrana, aumento de [Ca2+]i e exocitose dos grânulos de insulina (Figura 

1), há uma via metabólica alternativa que opera de forma complementar ao processo 

secretório de gatilho induzido pelo Ca2+. Foi descoberto que fatores de acoplamento 

produzidos pelo metabolismo de nutrientes, hormônios e neurotransmissores podem 

amplificar a exocitose induzida pelo Ca2+ (56, 57). Isto é, sinais alternativos produzidos pelo 

metabolismo aumentam a exocitose de insulina, mesmo em condições experimentais com os 

níveis intracelulares de cálcio inalterados ou maximamente elevados. Esse fenômeno é 

chamado de via de amplificação da secreção de insulina (Metabolic amplifying pathway) 

(Figura 1). 

Embora os mecanismos envolvidos na amplificação ainda permaneçam 

desconhecidos, existem candidatos metabólicos que podem contribuir no sinal de exocitose 

(56-58). Alguns exemplos, são: cofatores metabólicos, como, o NADPH e, também, alterações 

redox induzidas por radicais livres e oxidantes (54, 59). Nota-se que estamos falando do 

controle redox da exocitose (59). Dentre as espécies redox candidatas, novamente, o 
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candidato principal seria o H2O2 por sua propriedade físico-química, descrita anteriormente. 

Porém, alguns estudos debatem o papel de ERO sobre a secreção de insulina. Vejamos. 

Em um estudo, observou-se que a glicose, agudamente, induz a oxidação do 

composto químico DCFH (Dichlorodihydrofluorescein), refletindo o possível aumento de 

peróxido de hidrogênio (54). Em outro, foi observado o mesmo efeito agudo da glicose, mas 

na produção do radical O2˙-, obtido pela oxidação da sonda DHE ou HE (dihidroetídeo ou 

dihydroethidium) (60). Em ambos, os autores concluíram que o aumento de ERO é um 

mecanismo de sinalização para a exocitose, contribuindo para a hipótese da ativação da NOX 

como parte do processo de secreção de insulina em ilhotas de ratos (40). Contudo, os efeitos 

da glicose sobre a geração de ERO ou na modulação do estado redox são bastante 

controversos. Outros estudos mostram que o aumento na geração/conteúdo de O2˙-/H2O2, 

ocorre em baixas concentrações, ou na ausência do nutriente (55, 59, 61, 62). Parte dessas 

controvérsias (modulação redox pela glicose e a função da enzima NOX em células β) pode 

estar relacionada aos métodos utilizados para medir a geração, a localização dessas espécies 

reativas ou, como já vimos, dos meios de inibição da NOX. 

 Apesar dos avanços, a maioria dos estudos com célula β envolvendo alterações redox 

e a enzima NOX, utilizam os termos “produção/conteúdo de ERO” para descrever os produtos 

gerados pela oxidase. Isto ocorre porque os dados da atividade da NOX e as mudanças no 

estado redox, são obtidos, quase que exclusivamente, pelo uso de sondas fluorescentes 

químicas. Parte destas sondas consiste de moléculas químicas solúveis que se encontram no 

estado reduzido e não-fluorescente; e quando penetram nos tecidos/células, essas moléculas 

se tornam fluorescentes após oxidação (11). Esse tipo de sonda, reconhecida como 

convencional ou clássica, é amplamente usada como “sensor de ERO” e/ou para medir o 

“estado redox celular” (63). O uso destes compostos, por outro lado, é muito questionado 

quando não acompanhado por outras técnicas mais precisas ou por controles adequados (63). 

Além do que, há evidências recentes de que a oxidação de alguns tipos de sensores não é 

específica, como proposto incialmente. Vejamos dois exemplos. 

A oxidação da sonda DCFH, proposta como específica para o H2O2, além de ser 

irreversível, pode ser mediada pela atividade de peroxidases, lipoxigenases (64) e pelo íon 

ferro (65). Esta sonda é sensível à foto-oxidação e pode também difundir-se para fora da célula 
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ou ser removida por transportadores de membrana (66), dificultando a interpretação de sua 

oxidação in situ.  

A DHE ou HE, uma outra sonda química irreversível e reportada como específica para 

o O2˙- (67), também tem suas limitações. Além de ser 10 x mais fotossensível do que DCFH (68) 

e de também ser oxidada por peroxidases (69), seu “padrão-ouro” depende do equipamento 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) para separar e identificar o produto que 

reagiu com o radical livre (70). Para utilização deste e outros métodos mais precisos, a 

identificação-quantificação da espécie redox requer lise (quebra) celular. Isto é, a separação 

de todos compartimentos celulares. Mesmo tomando os cuidados devidos, com a quebra 

celular podem ocorrer oxidações, diferenças na pressão de O2 e aumento na formação de 

espécies reativas (11).  

Para tentar ilustrar a complexidade destes processos, vamos imaginar um modelo de 

estresse e modulação do estado redox: o que aconteceria a uma célula se a privássemos do 

seu principal suprimento energético por um determinado tempo – digamos, por alguns 

minutos? Será que haveria alterações, no estado redox, provenientes do aumento de ERO? Se 

sim: quais espécies? Em qual sítio de geração de ERO (mitocôndria, retículo endoplasmático, 

NOX...)? Qual sistema antioxidante poderia atuar? Caso fosse em apenas um sítio de 

produção, seria suficiente para induzir mudanças no estado redox celular? 

Embora significativo progresso tenha ocorrido com o uso de sondas convencionais e 

lise celular, essas ferramentas ainda não nos permitem avaliar precisamente os processos 

redox in vivo – que ocorrem de forma rápida, dinâmica, seletiva e compartimentalizada, ou 

seja, que respondam adequadamente as questões acima. Sendo assim, novas ferramentas 

precisavam e foram desenvolvidas. Dentre elas, vamos nos ater a uma em especial, que está 

revolucionando a forma de entender biologia redox por radicais livres e oxidantes (71). São as 

proteínas fluorescentes redox-sensitivas geneticamente codificadas. 

Esse tipo de sonda redox foi desenvolvido a partir de modificações genéticas em 

proteínas fluorescentes já conhecidas. Foi adicionado um par de resíduos de cisteína, 

aminoácido que possui um grupo tiol na sua cadeia lateral (SH – sulfidrila ou sulfhydryl) e é 

facilmente oxidado, formando uma ponte dissulfeto (SS – ou disulfide bridge) (11). A formação 

dessa ponte altera as propriedades de fluorescência da proteína, permitindo, assim, a 

determinação do estado redox do par ditiol-dissulfeto (72). 
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Essa classe de biossensores foi desenvolvida a partir de dois tipos de proteínas 

fluorescentes: i) rxYFP – redox-sensitive yellow fluorescent protein e; ii) roGFP – reduction-

oxidation-sensitive green fluorescent protein. Dentre estas, as sondas roGFP (roGFP1 e 

roGFP2) têm se destacado mais em estudos de organismos multicelulares. Basicamente, as 

sondas roGFP contêm dois espectros de excitação máxima inversos (λex 405 e 480 nm) que 

permitem a sua mensuração de forma raciométrica e independente da concentração dentro 

das células (Figura 5B) (73). Além disso, sensores roGFP são resistentes a perturbações por 

mudanças do pH dentro de uma escala fisiológica (pH 5,5 – 8,0) (63). 

Vejamos um exemplo de comparação entre sondas redox criadas a partir dois tipos 

de proteínas citados acima. Um estudo conduzido em células β pancreáticas de ratos concluiu 

que pode haver confusão na interpretação dos dados obtidos com a sonda mito-Hyper, 

sensível a H2O2 e desenvolvida a partir de rxYFP, por causa do pH intracelular (61). Mudanças 

no pH mitocondrial, induzidas pela glicose, apresentaram efeito oxidante sobre a oxidação do 

biossensor – o que foi completamente oposto ao observado com a sonda mito-roGFP1 

(redução na oxidação do sensor). Esta última, por sua vez, não apresentou mudanças 

significativas na fluorescência em resposta a variações fisiológicas do pH (61). Nesse sentido, 

foi sugerido que: para melhor compreensão dos dados obtidos com a sonda Hyper, sejam 

A

B C

Figura 5 – Biossensores roGFP2 para EGSH e H2O2. Fonte Dick e Morgan (2015). 
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conduzidos experimentos controle com sensores de pH; e que a sonda mito-roGFP1 refletia 

mudanças no estado redox de tióis mitocondriais induzidas pela glicose (61).    

 Apesar das diferenças, os biossensores expressos dentro das células, 

predominantemente (se não exclusivamente), se equilibram com o par redox de glutationa 

(GSSG/2GSH)(72). Posteriormente, observou-se que este equilíbrio é dependente da presença 

de Grxs endógenas (74). Assim, Grx1 humana foi então adicionada ao sensor roGFP2 (Grx1-

roGFP2) para medir o potencial redox da glutationa (EGSH) (Figuras 5A e C)(74). 

Subsequentemente à criação do sensor Grx1-roGFP2, reconheceu-se que, quando 

acoplados diretamente a outras enzimas redox, os roGFP poderiam responder a outras 

espécies redox (63). Em 2009, a fusão genética entre uma peroxidase (Orp1 – oxidant receptor 

peroxidase 1) e um roGFP2 criou a sonda roGFP2-Orp1, sensível a H2O2 (75). Para criar este 

sensor de H2O2, digamos que foi “emprestado” o conceito, encontrado na natureza, de troca 

entre tióis de peroxidases, Grxs, Trxs ou proteínas-alvo específicas. Em outras palavras, a ideia-

chave foi mimetizar a transmissão: H2O2 – Orp1 – proteína-alvo por H2O2 – Orp1 – roGFP2 

(Figuras 5A e C)(63, 76). 

Não vamos nos esquecer do modelo experimental proposto anteriormente e das 

questões levantadas: privação energética e alterações no estado redox.  

Na verdade, esses experimentos foram recentemente realizados em células β-

pancreáticas de ratos e ilhotas humanas. Foram conduzidos de forma dinâmica, medindo 

alterações redox de tióis com sensores roGFP, em tempo real e em um determinado 

compartimento de células vivas e intactas (61, 77, 78). Um destes estudos mostrou que glicose 

e outros nutrientes podem modular o EGSH na matriz mitocondrial em poucos minutos (entre 

5 e 10 min). A remoção de glicose aumentou rapidamente o EGSH mitocondrial de células β 

primárias de ratos e, também, em ilhotas de humanos. A subsequente reposição gradual de 

glicose rapidamente reverteu o aumento do EGSH induzido pela ausência de nutrientes. Por 

outro lado, não foram detectadas alterações expressivas do EGSH no compartimento citosólico 

(78), mostrando que a glicose pode induzir alterações redox dinâmicas, local-específicas e não 

globais. 

Além dos achados citados anteriormente, o que já foi sugerido utilizando sensores 

roGFP em célula β-pancreática é que i) a exposição crônica à baixa glicose (níveis não 
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estimulantes) induz desarranjo redox na mitocôndria, mas não no compartimento citosólico 

(77); e ii) a exposição crônica à alta glicose induz o desequilíbrio redox mitocondrial (79). No 

caso, desarranjo, ou desequilíbrio, redox foi associado ao aumento crônico na oxidação de 

tióis e de genes relacionados ao estresse, seguidos de disfunção ou morte destas células. 

A relação entre aumento de ERO e toxicidade celular é um fenômeno bem descrito 

na literatura. Em determinadas situações, os radicais livres e oxidantes podem comprometer 

a estrutura e a função de biomoléculas. As espécies reativas derivadas do oxigênio podem 

reagir em determinadas regiões de lipídios, com proteínas importantes ao metabolismo e com 

o DNA (46). Tais reações podem evoluir para a disfunção e até morte celular. Nesse contexto, 

o termo estresse oxidativo frequentemente é utilizado para descrever o aumento de ERO 

devido a um desequilíbrio entre a sua produção (pró-oxidantes) e a capacidade de eliminação 

(antioxidantes). Isto é, sem uma definição em termos quantitativos. Contudo, como já dito, as 

espécies redox são rapidamente produzidas e eliminadas. Dependeremos do contexto, nem 

sempre o aumento de oxidantes está associado a um estado de estresse oxidativo, mas, sim, 

com um mecanismo de sinalização. 

Frequentemente utilizados, os termos “estado redox celular”, “produção de ERO 

celular” e “estresse oxidativo celular” dão a entender que são processos globais, generalizados 

e que afetam toda a célula/organismo. Parte disso, contudo, dificulta o entendimento dos 

fenômenos redox induzidos pela glicose sobre a fisiologia de células β e ilhotas pancreáticas. 

Essa falta de conhecimento pode estar dificultando o desenvolvimento de estratégias 

terapêuticas que auxiliem na restauração do equilíbrio redox em condições fisiopatológicas. 

Partindo do pressuposto que o estresse oxidativo tem um papel importante no 

declínio da massa funcional de célula β no diabetes, é de se esperar que antioxidantes sejam 

considerados uma forma promissora de combater o desarranjo redox induzido por radicais 

livres e oxidantes. Contudo, ao tentar prevenir ou restaurar os danos causados pelo estresse 

oxidativo, eles foram considerados ineficazes em algumas pesquisas e testes clínicos (80-83). 

A ineficácia terapêutica pode ou não, estar relacionada com o fato de ainda não sabermos 

com clareza o papel das espécies reativas sobre manutenção e a fisiopatologia do estado 

redox em célula β. Por fim, pressupõe-se também que a ausência ou inibição da NADPH 

oxidase, pode reduzir os efeitos tóxicos da exposição prologada à alta glicose em células-β. 
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Contudo, esta hipótese continua sendo uma suposição não foi confirmada por experimentos, 

nem por testes clínicos.   
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2 OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo investigar a função da enzima NOX2 sobre a 

oxidação de tióis, função e sobrevivência de células β-pancreáticas induzidas pela glicose. 

2.1 Objetivos específicos 

 Avaliar a secreção estática de insulina e a resposta metabólica, induzidas 

pela glicose, em ilhotas de camundongos nocautes para a enzima NOX2 ou 

de seus respectivos controles; 

 Avaliar as alterações do potencial de glutationa (EGSH) no compartimento 

citosólico, induzidas agudamente pela glicose em ilhotas nocautes ou não 

para NOX2; 

 Avaliar a oxidação de tióis citosólicos, a responsividade metabólica à glicose 

e a secreção estática de insulina, após cultura prolongada em baixa, 

intermediária ou alta glicose em ilhotas nocautes ou não para NOX2; 

 Avaliar a sobrevivência de ilhotas e células β-pancreáticas após cultura 

prologada na presença de alta ou intermediária concentrações de glicose, 

em ilhotas nocautes ou não para NOX2. 

  



28 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos machos nocautes (ou knockout) para NOX2 (NOX2-

KO) pareados com seu respectivo controle C57BL/6J (WT – wild type) (Jackson Laboratory - 

Bar Harbor, MA). Os animais foram mantidos no biotério Health Science Sector da Université 

catholique de Louvain (UCL - Bruxelas, Bélgica) livres de agentes patogénicos.  

Para experimentos ex vivo (recém-isolamento), foram utilizados animais NOX2-KO e 

seus respectivos backgrounds (WT) (Jackson Laboratory), gentilmente cedidos pelo professor 

Dr. Rui Curi do Instituto de Ciências Biomédicas, da Universidade de São Paulo (ICB/USP). 

3.2 Isolamento das ilhotas pancreáticas 

Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da Faculdade de Medicina da UCL (Project 2013/UCL/MD/9/016) e pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) do ICB/USP (202/116/02/2012). 

As ilhotas pancreáticas foram isoladas por digestão com colagenase segundo 

metodologia proposta por Lacy e Kostianovsky (84) e adaptada pelo laboratório. Após o 

isolamento, as ilhotas foram lavadas 3 x (2 min x 800 RPM, cada) com solução Krebs e 

separadas por gradiente de concentração Histopaque1077 (Invitrogen) na presença de meio 

de cultura RPMI 1640 (Invitrogen, Carlsbad, CA) contendo 10 mmol/l de glicose, sem albumina 

bovina (BSA). Em seguida, as ilhotas foram lavadas 3 x (2 min X 1000 RPM), coletadas sob um 

estereomicroscópio e cultivadas em estufa a 37 °C com atmosfera de 5% de CO2, em meio 

RPMI 1640 contendo 10 mmol/l de glicose (G10), suplementado com 2 mmol/l de glutamina, 

5 g/l de albumina bovina (BSA) e com os antibióticos penicilina (100 U/ml) e estreptomicina 

(100 µg/ml). As ilhotas foram mantidas por até 3 semanas de cultura em meio RPMI contendo 

diferentes concentrações de glicose. Para experimentos ex vivo, as ilhotas foram obtidas 

conforme metodologia descrita acima, exceto: pelas centrifugações nas lavagens e separação 

por gradiente de concentração. 

3.3 Plasmídeos e Geração de Adenovírus 

Plasmídeos expressando o sensor redox roGFP1 foram doados pelo professor Dr. Jim 

Remington (Universidade de Oregon, EUA). Os sensores GRX1-roGFP2 e roGFP2-Orp1 foram 

doados pelo professor Dr. Tobias Dick (Heidelberg, Alemanha). Os plasmídeos foram 
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amplificados em E.coli e selecionados pela presença do gene de resistência à Kanamicina ou 

Ampicilina. Os adenovírus foram então gerados utilizando o sistema AdEasy XL Adenoviral 

Vector System (Stratagene, La Jolla, CA)(85). Resumidamente, após a digestão dos plasmídeos 

com enzimas de restrição específicas, a região de interesse de cada plasmídeo foi inserida no 

vetor intermediário pShuttle sob controle do promotor CMV. O inserto foi então novamente 

clonado no vetor adenoviral pAdEasy e os plasmídeos resultantes foram digeridos com Pac1 

e transfectados em células HEK293 para a geração de partículas adenovirais. As células 

HEK293 foram rompidas e os adenovírus liberados e purificados em um gradiente de Cloreto 

de Césio conforme descrito em (61, 78). 

3.4 Infecção adenoviral 

Após o isolamento, ou 24 horas de cultura em meio G10, as ilhotas pancreáticas 

foram infectadas com adenovírus (multiplicidade de infecção: aproximadamente 100) 

expressando sondas geneticamente codificadas sob controle do promotor CMV. 

3.5 Condições experimentais: perfusão 

Após cultura, ilhotas WT e NOX2-KO foram perfundidas simultaneamente em fluxo 

de 1 ml/min com solução de Krebs tamponada com bicarbonato contendo (mmol/l) NaCl 

(120), KCl (4,8), CaCl2 (2,5), MgCl2 (1,2), NaHCO3 (24), 1 g/l de BSA e várias concentrações de 

glicose e substâncias a serem testadas, descritas nas legendas dos respectivos experimentos. 

As soluções foram continuamente gaseificadas com O2/CO2 (94/6) para manter o pH 

aproximadamente em 7,4. 

3.6 Medidas dinâmicas de fluorescência 

Após cultura, as ilhotas, expressando os sensores roGFP, foram perfundidas e a razão 

entre os comprimentos de onda (λex 400/480 nm; λem 535 nm) foi monitorada a cada 30 

segundos, utilizando câmera EMCCD (Evolve 512, Photometrics, Tucson, AZ) e uma objetiva 

de 20 x em microscópio invertido. Os resultados foram obtidos pelo programa MetaFluor 

(Sunnyvale, CA) e normalizados pela razão da fluorescência (λex 400/480 nm), medida na 

presença de 10 mmol/l de ditiotreitol (DTT) (definido como 0%), seguida de 100 µmol/l de 

aldritiol-2 (AT-2) (definido como 100%) (Figura 6). 
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3.7 Medidas de NAD(P)H 

Após cultura, as ilhotas foram perfundidas com Krebs e a autofluorescência do 

NAD(P)H (λex 360 nm; λem 470 nm) foi adquirida a cada 10 segundos e normalizada pelo nível 

de fluorescência medido na presença de 10 µmol/l de FCCP (Carbonyl cyanide-4-

(trifluoromethoxy) phenylhydrazone). 

3.8 Medida do influxo de cálcio 

O fluxo intracelular de Ca2+ ([Ca2+]i) foi medido após 2 horas de incubação com 2 

μmol/l da sonda Fura-2 LR (Teflabs). Em seguida, as ilhotas foram perfundidas com Krebs e 

diferentes concentrações de glicose. A razão da fluorescência de Fura-2 LR (λex 340/380 nm; 

λem 510 nm) foi adquirida a cada 5 segundos. 
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3.9 Secreção estática de insulina 

Após cultura, ilhotas foram pré-incubadas por 40 minutos em solução de Krebs 

contendo 0,5 mmol/l de glicose. Grupos de 5 ilhotas foram então incubadas durante 1 hora 

na presença de várias concentrações de glicose em estufa a 37° C com atmosfera de 5% de 

CO2. A concentração de insulina foi medida por radioimunoensaio (RIA - radioimmunoassay), 

utilizando insulina de rato como padrão e normalizada pelo conteúdo de DNA da ilhota, 

medido por fluorimetria, utilizando o marcador SYBR Green I. 

3.10 Oxidação de dihidroetídeo 

Após o isolamento as ilhotas foram pré-incubadas durante 30 minutos em solução 

Krebs contendo 2,8 mmol/l de glicose a 37 °C. Grupos de 15-20 ilhotas foram então incubadas 

durante mais 1 hora na presença 2,8 ou 16,7 mmol/l de glicose. Em seguida, as ilhotas 

mantidas por 20 minutos com 100 µmol/l da sonda DHE em temperatura ambiente, 

protegidas da luz e com agitação constante. Ao final, as ilhotas foram lavadas e transferidas 

para placas com lamínula para determinação da fluorescência em microscópio confocal (LSM 

510 – Axiovert 100M – Carl Zeiss, Jena, Alemanha), com laser de hélio-neônio (λex 543 nm; 

λem 575 nm). A quantificação da fluorescência foi medida pela projeção das secções 

utilizando o programa “Image J. 1.46r” (Wayne Rasband, National Institutes of Health, EUA) e 

normalizada por área de ilhota. 

3.11 Apoptose celular 

Fragmentos de DNA foram mensurados utilizando o kit Cell Death Detection ELISAPLUS 

(Roche Diagnostics), como previamente descrito (86). Após cultura, grupos de 60 ilhotas foram 

destruídos com tampão de lise (aprox. 100 µl) e centrifugadas (200 g x 10 min) para a 

separação das frações citosólica e nuclear. Os fragmentos de DNA presentes na fração 

citosólica foram medidos após adição de anti-DNA-peroxidase e de seu substrato. A média da 

absorbância (405 nm) de cada amostra foi normalizada pelo controle positivo do kit e corrigida 

por conteúdo de DNA da fração nuclear.  

A apoptose de células β foi determinada sobre cortes histológicos de ilhotas (5 µm 

de espessura), utilizando o kit “In Situ Cell Death Detection Kit” (Roche Diagnostics), seguido 

de imuno-histoquímica para insulina, conforme descrito (79). Resumidamente, após 18 horas 

de incubação com anticorpo primário guinea-pig anti-insulin antibody (1/1000) (Invitrogen, 
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Eugene, Oregon, EUA) os cortes histológicos foram incubados por 1 hora com o anticorpo 

secundário Alexa Fluor 494-conjugated anti-guinea-pig antibody (Invitrogen, Camarillo, CA, 

EUA) (1/1000). O núcleo das células foi corado com DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole) 

(0,75 µg/ml). A porcentagem de apoptose de células-β foi determinada manualmente pela 

contagem de TUNEL e DAPI, marcados com insulina, sobre imagens digitais obtidas por 

microscopia de fluorescência (excitação/emissão: TUNEL: 475/540 nm; DAPI: 350/460 nm; 

insulina: 590/617 nm). 

3.12 Análise estatística 

Os valores representam média ± erro padrão da média (EPM) de, pelo menos, três 

experimentos independentes. As análises estatísticas entre os grupos foram realizadas pelo 

teste ANOVA two way, seguido pela correção de Bonferroni. As diferenças foram consideradas 

significativas quando P < 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A secreção de insulina estimulada por glicose ocorre após uma série de eventos 

metabólicos. A metabolização do açúcar pelas células β, aumenta o metabolismo energético, 

a produção de vários produtos metabólicos e, em seguida, com a despolarização da 

membrana plasmática e o influxo intracelular de cálcio ([Ca2+]i), ocorre a exocitose dos 

grânulos contendo insulina (58, 87, 88). Embora o estresse oxidativo seja tipicamente 

associado com a disfunção e apoptose das células β pancreáticas, recentemente tem sido 

proposto que alterações redox mitocondriais, e também via NADPH oxidase, podem ser 

moduladores da secreção de insulina (40, 89). Para testar essa última hipótese – NOX e 

modulação de insulina, realizamos experimentos de secreção estática de insulina usando 

ilhotas de camundongos nocautes para NOX2 (NOX2-KO), pareados com seus respectivos 

controles C57BL6/J (WT).  

Como de se esperar, a glicose marcadamente aumentou a secreção de insulina. 

Quando comparado com WT, a secreção nas ilhotas NOX2-KO foi estatisticamente maior 

(Figura 7A-C). Essa diferença foi observada em 20 e 30 mmol/l de glicose quando a secreção 

foi normalizada pelo conteúdo de DNA ou por número de ilhotas (Figura 7A e C, 

respectivamente), ou em 30 mmol/l de glicose, quando a secreção foi expressada por 

porcentagem (%) de conteúdo de insulina inicial (Figura 7B). O conteúdo de insulina não foi 

diferente entre os grupos (Figura 7D). Esses resultados confirmam que a NOX2 é um 

modulador negativo da secreção de insulina e pode não estar envolvida na síntese deste 

hormônio (18).  
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A seguir foi testado se o aumento de secreção nas ilhotas nocautes para NOX2 

resultou de possíveis diferenças na estimulação do metabolismo da glicose. É bem sabido que 

a glicose aumenta rapidamente a concentração de NAD(P)H (NADH e NADPH), cofatores 

metabólicos e sinalizadores alternativos de exocitose em células β. A deleção genética da 

NOX2 poderia alterar a produção ou até mesmo o consumo de NADPH, uma vez que ele é um 

substrato para a atividade da oxidase.  

Como mostrado na figura 8, a concentração de glicose aumentou de forma dose-

dependente a fluorescência do NAD(P)H, indicando um aumento intracelular dos agentes 

redutores NADH e NADPH. A resposta máxima deu-se após 30 mmol/l de glicose, 

semelhantemente à estudos prévios com ilhotas de roedores (90, 91) e humana (78). O efeito 
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da glicose foi rapidamente inibido após adição de 10 µmol/l de FCCP (Carbonyl cyanide-4-

trifluoromethoxy phenylhydrazone), um desacoplador mitocondrial, que foi seguido por uma 

brusca queda na concentração de NAD(P)H. No entanto, as respostas foram praticamente 

idênticas entre as ilhotas NOX2-KO e WT, sugerindo que ausência da NOX2 não afeta o 

aumento de agentes redutores intracelulares, induzido pela glicose. 

  

O passo seguinte foi testar se a deficiência de NOX2 poderia afetar a resposta do 

[Ca2+]i à glicose. Estudos prévios reportam que a inibição da NOX, por DPI (6) ou silenciamento 

da p47phox (33), prejudica o influxo de Ca2+ e a exocitose de insulina. Como esperado, a 

resposta à glicose provocou um aumento concentração-dependente no [Ca2+]i, apresentando 

resposta máxima após a perfusão de 30 mmol/l de potássio (K30) extracelular, e na presença 

continuada de diazóxido (Dz), um ativador dos canais KATP (Figura 9). No entanto, não foram 

encontradas diferenças entre as ilhotas WT e NOX2-KO, sugerindo que sinais alternativos 

podem ser responsáveis pelas diferenças na exocitose de insulina. 

 

T e m p o  (m in )

F
lu

o
re

s
c

ê
n

c
ia

 d
e

 N
A

D
(P

)H

(%
 d

o
 F

C
C

P
)

0 2 0 4 0 6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

W T

N O X 2  K O

G 6
G 0 .5

G 10
G 15

G 20

FCCP
G 30

Figura 8 – Responsividade do NAD(P)H à glicose em ilhotas WT e NOX2 KO. Ilhotas foram perfundidas com Krebs 
em crescentes concentrações de glicose (Gn em mmol/l, como especificado no gráfico) antes da adição 
de 10 μmol/l de FCCP. Os dados foram normalizados após estabilização da queda rápida de 
fluorescência induzida pelo FCCP. Valores correspondem à média ± EPM de 3 experimentos. Não foram 
encontradas diferenças entre os grupos. 



36 

 

 

Mudanças no potencial redox da glutationa pode ser um possível fator de 

acoplamento metabólico na exocitose em células β. Glutarredoxina (Grx), uma pequena 

enzima redox que usa GSH como cofator, foi proposta como sendo uma possível mediadora 

do controle redox da exocitose em células β (59, 92). Além disso, ela também está localizada 

em domínios subcelulares, tais como o núcleo e grânulos secretores (59). Neste contexto, nos 

perguntamos se a NOX2 poderia inibir a resposta secretora por afetar a oxidação de GSH. Para 

testar esta hipótese, utilizamos a sonda GRX1-roGFP2 (não direcionada a nenhum 

compartimento subcelular), que mede o EGSH e que é um rápido sensor para alterações do 

equilíbrio redox 2GSH/GSSG (74), para comparar as alterações agudas induzidas pela glicose 

sobre o EGSH de ilhotas NOX2-KO e WT.  

Como mostrado na figura 10, depois de perfusão inicial na presença de 10 mmol/l de 

glicose, a omissão do nutriente não afetou significativamente a fluorescência de GRX1-

roGFP2. Por outro lado, com a estimulação aguda de 30 mmol/l de glicose a fluorescência 

diminuiu rapidamente indicando que a glicose reduz o EGSH. Em relação aos grupos de ilhotas, 

não foram registradas diferenças significativas entre WT e NOX2-KO. 
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Dados anteriores em células β primárias de ratos indicam que a glicose não afeta 

significativamente o EGSH no compartimento citosólico, ao menos que ele seja um pouco 

oxidado por baixas concentrações de H2O2 exógeno (78). Decidimos, portanto, verificar se 

uma baixa concentração de H2O2 (10 μmol/l) pudesse desmascarar um possível efeito da 

deficiência de NOX2 sobre a fluorescência do sensor GRX1-roGFP2. A exposição aguda ao H2O2 

extracelular aumentou rapidamente a oxidação da sonda, sem apresentar diferenças entre os 

grupos (Figura 11). Sob estas condições, a omissão e reintrodução de glicose 

significativamente aumentou e, em seguida, reduziu a taxa de fluorescência de GRX1-roGFP2. 

Entretanto, essas respostas foram similares nos dois tipos de ilhotas (Figura 11). Estes 

resultados sugerem que a NOX2 não participa na regulação aguda da glicose sobre o EGSH 

citosólico em ilhotas de camundongos.  
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Apesar da aparente falta de impacto da ausência da NOX2 sobre o EGSH citosólico, não 

descartamos a possibilidade da NOX2 produzir efeitos apenas em regiões específicas da célula 

β, como, por exemplo, sob micro-domínios na membrana plasmática (93), ou, como 

previamente sugerido, em proximidade à proteínas da maquinaria exocitótica (18). Uma outra 

possibilidade é que as alterações redox na célula β, induzidas pela NOX2, estejam fora do 

limite de detecção do sensor GRX1-roGFP2 (63). Sobre isso, o fato de que os biosensores 

roGFP estão quase totalmente reduzidos no compartimento citoplasmático, pode dificultar a 

mensuração de pequenas mudanças redox induzidas pela NOX2.   

 Futuramente, essas e outras limitações poderão ser contornadas com 

desenvolvimento de biossensores redox mais sensíveis à ambientes reduzidos, ou ainda, 

específicos para radicais livres. Nosso grupo, em parceria com o Dr. Jean-Christophe Jonas na 

Bélgica, tentou gerar um adenovírus a partir do plasmídeo p47-roGFP2, um sensor roGFP2 

acoplado a proteína p47phox, que foi gentilmente cedido pelo Dr. George G. Rodney (EUA). 

Infelizmente não foi possível a criação do adenovírus a partir do plasmídeo obtido. Caso 

conseguíssemos, utilizaríamos em nosso trabalho como ferramenta para visualizar a oxidação 
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de tióis, próximos a micro domínios da proteína reguladora p47phox (63). E não a atividade da 

NOX, como proposto inicialmente (23).  

Como dito acima, uma outra alternativa seria o uso de sondas redox específicas para 

radicais livres. Neste contexto, recentemente um estudou apresentou uma nova sonda redox 

para o radical superóxido gerado no compartimento mitocondrial (94). Contudo, a 

especificidade deste novo sensor não foi totalmente aceita por outros pesquisadores da área 

redox (95). 

Com a aquisição do plasmídeo contendo o sensor p47-roGFP2, mencionado 

anteriormente, decidimos testar a oxidação de tióis próximo à proteína p47phox em células β-

pancreáticas. Para isso, transfectamos os plasmídeos cedidos pelo Prof. Rodney em células 

INS-1E (de ratos) e MIN6 (de camundongos), secretoras de insulina, e avaliamos a 

fluorescência do sensor p47-roGFP2 por microscopia confocal. Diferentemente de adenovírus, 

a intensidade do sinal (fluorescência) foi muito baixa em ambas as linhagens celulares. Com 

isso, testamos apenas a possível ativação da NOX e a migração da p47phox com PMA (Phorbol 

12-myristate 13-acetate), um ativador clássico da NADPH oxidase (96), ou com alta glicose, 

nestas células.  

Em nossas imagens, aparentemente 24 horas de cultura na presença de 100 nmol/l 

de PMA não alterou a localização subcelular da sonda p47-roGFP2 em células MIN6 ou INS-

1E. Ainda, neste último tipo celular, não foram constatadas diferenças visuais entre cultura 

prolongada em G10 vs. G30 (Ver figuras 21 e 22 em apêndice). Vimos também em um teste 

que o PMA falhou em aumentar a oxidação de tióis de ilhotas de camundongos (Ver figura 23 

em apêndice). Ressaltamos, contudo, que, embora estudos prévios tenham mostrado a 

ineficácia do PMA em ativar a NOX e, consequentemente, gerar o radical O2˙- em células β 

(INS832/12) (62), nossas imagens e experimentos foram apenas testes e os resultados são 

inconclusivos. 

Além de sodas redox geneticamente codificadas, sensores fluorescentes químicos 

são frequentemente utilizados como marcadores indiretos de ERO. Estudos anteriores em 

nosso laboratório, utilizando a oxidação do composto DHE em ilhotas de ratos ex vivo, 

observaram modulação do “conteúdo de superóxido” e atividade da NOX pela glicose (33, 39). 

Nesses estudos, após o isolamento, as ilhotas foram incubadas em condições glicêmicas 

próximas aos níveis circulantes in vivo. Decidimos, portanto, testar os efeitos da exposição de 
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1 hora em baixa e alta glicose, respeitando os limites fisiológicos, sobre a oxidação do 

composto químico DHE em ilhotas WT e NOX2-KO recém isoladas.  

Como pode ser observado na figura 12A, ilhotas WT apresentaram maior 

fluorescência do DHE em 2,8 mmol/l vs. 16,7 mmol/l de glicose. As ilhotas NOX2-KO, por sua 

vez, apresentaram menor oxidação de DHE em 2,8 mmol/l do que WT (Ver figura 24 em 

apêndice). Com a baixa oxidação da sonda DHE nesta condição, não foi observada diferença 

entre G2,8 vs. G16,7 nas ilhotas nocautes. Estes resultados sugerem que a oxidação de DHE 

em baixa glicose, mas não em alta, pode ser decorrente do O2˙- gerado pela NOX2 em ilhotas 

ex vivo. Uma condição em que a enzima Sod1 (ou cobre/zinco Cu/Zn-SOD), citosólica, estaria 

menos ativa (97).  

A modulação da atividade da Sod1 pela glicose (97) também, poderia mascarar uma 

maior oxidação do DHE via NOX, em 16,7 mmol/l de glicose. Nesta última condição, onde os 

níveis intracelulares de NADPH, substrato para NOX e, consequentemente, formação de O2˙-, 

estão aumentados, há também aumento na ativação da Sod1 e eliminação de grande parte 

do radical livre, mascarando os resultados do composto DHE, em que os produtos da sua 

oxidação (exemplo: ânion superóxido) não foram identificados por HPLC (70). 

Com a diferença na oxidação do DHE em baixa glicose, decidimos avaliar os efeitos 

da glicose e da ausência da NOX2, sobre a secreção e conteúdo de insulina, utilizando o 

mesmo modelo experimental anterior – ilhotas ex vivo. Como esperado, a secreção de insulina 

foi maior em 16,7 mmol/l do que 2,8 mmol/l de glicose. Contudo, a resposta secretória ao 

açúcar e também, o conteúdo de insulina, foram similares entre as ilhotas WT e NOX2-KO 

(Figura 12B). Com isso, os resultados obtidos ex vivo sugerem que, embora ilhotas nocautes 

para NOX2 apresentem menor oxidação do DHE em 2,8 mmol/l de glicose, a ausência da 

enzima não afeta a resposta secretória da célula β nesta condição. Adicionalmente, a NOX2 

não contribui para o controle redox da secreção em 16,7 mmol/l de glicose. 
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Em outras palavras, a modulação redox da exocitose pode ocorrer somente a partir 

de 20 mmol/l do nutriente. Em um estudo recente foi demonstrado a participação da NOX2 

sobre a geração de O2˙- (oxidação de DHE e identificação dos compostos químicos por HPLC) 

na presença de 22,8 mmol/l de glicose, em lisados de ilhotas de camundongos (18). A partir 

desta concentração, com a aceleração do metabolismo e o aumento intracelular do NADPH, 

haveria maior transferência de elétrons do substrato para o O2, formando, 

consequentemente, NADP+ e O2˙-, mesmo com a atividade da Sod1 aumentada.  

Outra possibilidade sobre o papel da NOX2 na exocitose de células β, seria a de que 

os produtos gerados pela NOX2 induzam mudanças do pH de grânulos secretores ou em 

regiões próximas à eles (98). Em células dendríticas, a ativação da NOX2 e a geração 

sustentada de baixos níveis de oxidantes, participam do controle do pH no lúmen do 

fagossomo e, posteriormente, no processo de proteólise (25). Contudo, esse fenômeno entre 

NOX2 e controle do pH local, ainda não foi descrito no pâncreas endócrino, sendo apenas uma 

hipótese a ser investigada. 

Os resultados obtidos in vitro e ex vivo, somados, sugerem que a modulação da 

resposta secretória de ilhotas de camundongos pela NOX2, pode ocorrer a partir de 20 mmol/l 
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Figura 12 – Efeitos da glicose sobre a oxidação de DHE e secreção de insulina em ilhotas WT e NOX2-KO ex vivo. 
Após o isolamento, ilhotas foram pré-incubadas em solução Krebs contendo 2,8 mmol/l de glicose por 
30 min a 37 °C. Em seguida, foram transferidas e incubadas por 60 min em baixa e alta glicose 
(concentrações descritas nos gráficos). A, fluorescência do composto DHE normalizada por área de 
ilhota; B, secreção e conteúdo de insulina normalizados por tempo e ilhota. Os valores correspondem à 
media ± EPM de 3 experimentos. *, P<0,01 para efeito da glicose dentro de cada grupo; #, P<0,001 para 
diferenças entre ilhotas WT e NOX2 KO. 
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de glicose. Adicionalmente, indicam também que a modulação na secreção em alta glicose 

não está relacionada com alterações no metabolismo celular (NAD(P)H e [Ca2+]i), oxidação de 

GSH citosólica, ou pela geração de O2˙- em 16,7 mmol/l. Isto é, a ausência da NOX2, com 

exceção da exocitose, não altera a responsividade de ilhotas à glicose. Diante da falta de 

impacto da deficiência da NOX2 sobre o metabolismo e modulação redox no citosol, nos 

perguntamos quais seriam os efeitos crônicos da glicose e da ausência de NOX2, sobre a 

oxidação de tióis no citosol, função e sobrevivência de células-β primárias de camundongos.   

Primeiramente, decidimos medir a oxidação de tióis após cultura prolongada em 

diferentes concentrações de glicose, inclusive em baixa, onde constatamos efeito positivo na 

ausência de NOX2 sobre a oxidação do DHE. Para tal, utilizando a sonda roGFP1 (não fundida 

com GRX1), que reage lentamente com a glicose, medimos as mudanças crônicas do balanço 

redox de tióis, após cultura prolongada contendo 2, 10 ou 30 mmol/l de glicose (G2, G10 ou 

G30, respectivamente) em ilhotas WT e NOX2-KO. 

Como pode ser melhor visto na figura 13D, 18 horas de cultura em G30 aumentou 

significativamente a oxidação da sonda roGFP1, em relação as outras condições testadas (G2 

e G10). O que reflete um aumento da oxidação de tióis (por exemplo, glutationa) no 

compartimento citosólico. Os resultados de oxidação de roGFP1 em G2 versus G10, 

corroboram, pelo menos, em parte, com um estudo prévio em células β de ratos. Nele, os 

autores mostram que cultura prolongada em baixa glicose, não induz oxidação de roGFP1, 

mas, sim, o desequilíbrio redox mitocondrial e, posteriormente, a disfunção e morte destas 

células (77). Em relação aos grupos, por sua vez, nossos resultados mostram que a oxidação 

da sonda não foi diferente entre ilhotas WT e NOX2-KO, sugerindo que a deficiência de NOX2, 

não protege da oxidação de tióis induzida por alta glicose. 
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Uma vez que reduções no conteúdo de GSH ou até mesmo de Grxs podem alterar a 

funcionalidade do biossensor roGFP (63), decidimos testar se aumento na oxidação em G30 

era ocasionado por alterações na concentração de H2O2 em ilhotas. Para isso, repetimos o 

protocolo anterior (18h de cultura em G10 ou G30) com ilhotas expressando uma sonda 

roGFP2 acoplada com a molécula Orp1 (roGFP2-Orp1) e altamente sensível ao H2O2 (28). 

Sabemos ainda que em células-β de rato, a resposta deste sensor à glicose é similar à roGFP1 

- mais lenta do que GRX1-roGFP2. Contudo, ela é bem mais sensível a baixas concentrações 

de H2O2 exógenos (Jonas et al. dados não publicados).  
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Figura 13 – A deficiência de NOX2 não tem repercussão sobre a fluorescência de roGFP1 em ilhotas de 
camundongos cultivadas em diferentes concentrações de glicose. Ilhotas WT e NOX2 KO expressando 
fluorescência de roGFP foram mantidas 18 horas em meio de cultura contendo 2 mmol/l (A), 10 mmol/l 
(B) ou 30 mmol/l de glicose (C). Após cultura, ilhotas WT e NOX2 KO foram perfundidas, com Krebs na 
mesma concentração de glicose em que foram cultivadas, por 20 min, até aplicação final de 10 mmol/l 
DTT (0%) e depois 100 μmol/l aldrithiol (AT-2) (100%), na presença de G10, para normalização dos dados. 
Os valores correspondem à media ± EPM de 3-4 experimentos. ***, P<0,001 efeito da glicose dentro de 
cada grupo. Não foram encontradas diferenças entre os grupos. 
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Nossos dados de cultura prolongada em G30 apresentaram aumento na oxidação do 

sensor roGFP2-Orp1 em comparação a G10 (Figura 14), confirmando os resultados obtidos 

com roGFP1. Em relação aos grupos, ilhotas WT e NOX2-KO não apresentaram diferenças nas 

duas condições testadas (Figura 14). Portanto, somados, nossos resultados sugerem que 

períodos longos em alta glicose aumenta a oxidação de tióis citosólicos. Um efeito que não 

depende da enzima NOX2, mas, sim, da concentração de H2O2.  

 

Dentre as possíveis causas do aumento de H2O2, consideramos as seguintes 

possibilidades: i) de que longos períodos em alta glicose mude a defesa antioxidante; ii) ou 

ative outros sistemas pró-oxidantes. Sobre a primeira, uma possível redução do sistema 

antioxidante ocasionaria aumento de H2O2 e, consequentemente, na oxidação dos sensores 

roGFP. Dentre os antioxidantes, consideramos pouco provável que seja por alterações no 

conteúdo de glutationa. Isso porque, a oxidação de roGFP1, direcionada ou não para a 

mitocôndria ((mito-)roGFP1), não está relacionada ao conteúdo de glutationa total em células 

β de ratos (77, 99). Sobre a segunda suposição, ativação de outros sítios de geração de 

oxidantes, poderia estar relacionado à ação ou compensação de outras NOX. Contudo, em um 

estudo prévio não foi observado efeito compensatório em ilhotas de camundongos nocautes 

para diversas NADPH oxidases (NOX1, NOX2 E NOX4) (18). 
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Figura 14 – A ausência de NOX2 não altera a fluorescência de roGFP2-Orp1 em ilhotas cultivadas em alta 
glicose. Ilhotas WT e NOX2 KO expressando fluorescência de roGFP foram mantidas 18 horas em 
meio de cultura contendo 10 mmol/l (G10) ou 30 mmol/l de glicose (G30). Após cultura, ilhotas WT 
e NOX2 KO foram perfundidas com Krebs, na mesma concentração de glicose em que foram 
cultivadas, por 20 min, até aplicação final de 10 mmol/l DTT (0%) e depois 100 μmol/l aldrithiol (AT-
2) (100%), na presença de G10, para normalização dos dados. Os valores correspondem à media ± 
EPM de 3-4 experimentos. ***, P<0,001 efeito da glicose dentro de cada grupo. Não foram 
encontradas diferenças entre os grupos. 
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Diversos estudos demonstram que o estresse oxidativo pode contribuir para a 

disfunção das células β e a apoptose de ilhotas pancreáticas. Como já dito, disfunções redox 

podem ocorrer durante a cultura prolongada de ilhotas em baixa (77) ou alta vs. 

intermediárias concentrações de glicose (79). Nós, portanto, decidimos testar o papel da 

NADPH oxidase 2 sobre a responsividade de ilhotas à glicose, após períodos maiores de 

cultura. Para isso, reavaliamos a resposta de NAD(P)H e o [Ca2+]i, induzidas pela glicose, em 

ilhotas NOX2-KO e WT após cultivo prolongado em G2, G10 ou G30.  

As figuras 15B e 16B, mostram, respectivamente, que as respostas de NAD(P)H e 

[Ca2+]i após uma semana de cultura em G10, foram semelhantes às nossas medidas anteriores 

após alguns dias de cultura (Figuras 8 e 9). Contudo, após uma semana de cultura em G2 ou 

G30 a responsividade à glicose foi alterada, tendo a cultura G2 apresentado fortes mudanças 

na responsividade de NAD(P)H (Figuras 15A) e [Ca2+]i (Figuras 16A) à glicose. Em G30, por 

outro lado, houve uma sensibilização das ilhotas à glicose, antecipando a resposta metabólica 

com concentrações menores do nutriente (Figuras 15C e 16C). Esses resultados confirmam 

que intermediárias concentrações de glicose, são ideais para o ótimo funcionamento do 

metabolismo de ilhotas pancreáticas in vitro (50, 100). Em relação aos grupos, contudo, não 

foram encontradas diferenças estatísticas entre ilhotas WT e NOX2-KO sob as condições 

mencionadas acima. Assim, esses resultados sugerem que NOX2 não tem participação sobre 

as alterações metabólicas induzidas após uma semana de cultura em baixa ou alta vs. 

intermediárias concentrações de glicose. 
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Figura 15 – Ausência de NOX2 não afeta a responsividade de NAD(P)H à glicose alterada após uma semana de 
cultura em diferentes concentrações de glicose. Após uma semana em cultura na presença de 2 
mmol/l (A), 10 mmol/l (B) ou 30 mmol/l (C) ilhotas WT e NOX2 KO foram gradualmente estimuladas 
por crescentes concentrações de glicose (Gn em mmol/l, como especificado em cada gráfico) antes da 
adição final de 10 μmol/l de FCCP. Os valores correspondem à media ± EPM de 3 experimentos. Não 
foram encontradas diferenças entre os grupos. 

Figura 16 – A deficiência de NOX2 não afeta a responsividade do cálcio à glicose alterada após uma semana de 
cultura em diferentes concentrações de glicose. Após 1 semana em cultura na presença de 2 mmol/l 
(A), 10 mmol/l (B) ou 30 mmol/l de glicose (C) ilhotas WT e NOX2 KO foram gradualmente estimuladas 
por crescentes concentrações de glicose (Gn em mmol/l, como especificado em cada gráfico) em Krebs 
contendo 4,8 mmol/l de K+ antes da total despolarização com 30 mmol/l de K+ na presença de 250 
μmol/l de diazóxido (K30Dz). Valores correspondem à média ± EPM de 3 experimentos. Não foram 
encontradas diferenças entre os grupos. 
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Vimos anteriormente que a ausência de NOX2 melhora a secreção de insulina pela 

glicose por um mecanismo independente do metabolismo celular ou da oxidação de GSH. 

Vimos também, que o cultivo em G30 aumenta a concentração citoplasmática de H2O2 por 

uma via que não depende da NOX2, e que este aumento de H2O2 contribui para a oxidação de 

tióis no compartimento citosólico. Dentro deste contexto, sabe-se que a exposição 

prolongada a altos níveis de glicose pode causar disfunção e morte de células-β pancreáticas, 

contribuindo para a diminuição gradual da massa de célula β funcional em pacientes do T2D. 

Decidimos então, testar a possível participação da NOX2 sobre a funcionalidade e 

sobrevivência de células β de camundongos após cultura prolongada em G30, ou seja, em um 

ambiente de glicotoxicidade.  

Primeiramente, observamos que a secreção corrigida por DNA e o conteúdo de 

insulina foram aproximadamente 50% menores após uma semana de cultivo na condição 

controle G10 (Figura 17A), quando comparadas com nossos experimentos iniciais (Figura 7A 

e D). Assim mesmo, ilhotas NOX2-KO apresentaram, em uma menor magnitude, aumento na 

secreção em 30 mmol/l de glicose, com valores similares de conteúdo remanescente de 

insulina, em comparação ao grupo WT (Figura 17A).  

Quanto ao cultivo de ilhotas em G30, houve uma melhora na resposta à glicose em 

15 mmol/l, mas, não em 30 mmol/l de glicose, em comparação às ilhotas cultivadas em G10 

(Figura 17). O aumento da secreção é um efeito conhecido em ilhotas de camundongos após 

uma semana de cultura em alta glicose. Sabe-se que ilhotas desse tipo de roedor apresentam 

uma melhor adaptação ao cultivo prolongado com alta glicose, em comparação às de ratos 

(100). No entanto, essas diferenças ainda não são totalmente compreendidas (101). 

Quanto aos grupos, diferentemente da cultura em G10, tanto a resposta secretória, 

quanto o conteúdo de insulina, foram praticamente idênticos após uma semana em G30. A 

melhora secretória na ausência de NOX2 foi primeiramente atribuída pela interação entre o 

O2˙- na via intracelular AMPc (adenosina monofosfato cíclico) e a enzima PKA (protein kinase 

A) (18). Mas, o fato de que cultura prolongada em alta glicose reduz o conteúdo de AMPc e a 

expressão e atividade da PKA (102), poderia compensar os efeitos positivos do nocaute para 

NOX2 sobre a exocitose de insulina. Contudo, nossos dados não permitem confirmar essa 

suposição. Eles revelam até o momento que pode não haver participação da NOX2 sobre 
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concentração citosólica de H2O2, oxidação de tióis, metabolismo e no processo secretório após 

cultura em alta glicose.  

  

 

Como mencionado anteriormente, é sabido que existem diferenças entre ilhotas 

pancreáticas de ratos e camundongos. Ilhotas de rato cultivadas por uma semana em G30 

apresentam desregulação do estado redox mitocondrial, disfunção e apoptose de células β 

(79). Enquanto que, de camundongo, glicotoxicidade e morte celular são visualizadas somente 

após 3 semanas de cultura na mesma concentração do nutriente (86). Em virtude disso, 

decidimos reavaliar as respostas metabólicas e funcionais de células β em ilhotas WT e NOX2-

KO, após 21 dias de cultura em G10 ou G30. 

     Conforme mostrado na figura 18A e C, o aumento de NAD(P)H e do influxo de Ca2+, 

induzidos pela glicose, foram semelhantes aos nossos resultados anteriores de cultura G10 – 

aumento do metabolismo, sem diferenças entre ilhotas WT e nocautes para NOX2. Em relação 

a secreção e o conteúdo de insulina, contudo, as respostas foram similares entre os grupos 
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ilhotas cultivadas na presença de 10 mmol/l (G10) ou (B) 30 mmol/l de glicose (G30). Taxa de conteúdo 
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(Figura 18E). O conteúdo de insulina não apresentou uma maior redução em comparação a 

uma semana de cultura em G10 e nem diferenças entre os grupos (Figura 18E). Para surpresa, 

o fato das ilhotas NOX2-KO apresentarem mesma resposta secretória em 30 mmol/l de glicose 

após 21 dias de cultura G10, indica que pode haver adaptações e/ou mecanismos envolvidos 

ainda não descritos in vitro, como, por exemplo, interação com componentes endoteliais.  

 Em relação aos efeitos da glicotoxicidade após 3 semanas de cultivo, tanto o 

aumento de NAD(P)H, quanto o influxo de Ca2+, nota-se que em virtude dos valores basais 

elevados, a resposta a glicose é quase que inexistente após estímulo com 6-10 mmol/l de 

glicose, (Figura 18B e D). Tais alterações, contudo, não refletiram em uma menor resposta 

secretória ou conteúdo de insulina (Figura 18F). A secreção de insulina ocorreu tanto após o 

estimulo de 15 mmol/l, quanto em 30 mmol/l de glicose. A ausência de NOX2, por sua vez, 

não refletiu em nenhuma alteração nas condições e parâmetros testados, questionando o 

papel da NOX2 nas células β em ambientes hiperglicêmicos (40, 103). 

Estudos prévios com ilhotas de ratos apresentam uma redução tempo-dependente 

na quantidade de insulina liberada no meio de cultura, tanto durante G10, quanto G30 (104). 

Sendo que, em alta glicose, a perda de função ocorre de forma mais intensa. Tal declínio 

funcional é devido aos efeitos tóxicos de longos períodos com alta glicose. Ao que sabemos, 

tais efeitos ainda não foram documentados em ilhotas de camundongos C57BL/6J. 

Diante do exposto anteriormente, avaliamos a quantidade de insulina secretada no 

meio de cultura ao longo das 3 semanas de cultivo. Como esperado, a quantidade de insulina 

foi bem maior na condição G30 em comparação a G10 (Figura 19). Contudo, em nossos 

experimentos não ocorreu queda de função da célula β durante a cultura em G30, mas, sim, 

apenas um moderado declínio em G10. Adicionalmente, não houve diferença entre os grupos 

– apenas uma tendência das ilhotas NOX2-KO em secretarem mais insulina do que WT em 

G10, que foi sendo gradativamente reduzida durante a cultura prolongada (Figura 19B) 

Assim, notamos que em G10, as ilhotas NOX2-KO tendem a perder, durante a cultura, 

sua capacidade de melhora na exocitose de insulina e que, durante G30, ilhotas de 

camundongos C57BL/6J são mais resistentes a disfunção celular induzida pelo cultivo 

prolongado em alta glicose, do que as de ratos. Esses resultados sugerem que a ausência de 

NOX2 não altera a resposta secretória de ilhotas de camundongos mantidas em cultura 

prologada com alta glicose. 
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Nosso próximo passo foi investigar a apoptose de ilhotas e células β, após cultura 

prolongada em alta versus intermediária concentração de glicose. Além, é claro, da possível 

participação da enzima NOX2 sobre a sobrevivência de ilhotas. Para isso, medimos a taxa de 

fragmentação de DNA células primárias e a apoptose de célula β, ambas, ao final de 21 dias 

de cultura G10 ou G30.  

Conforme pode ser visto na figura 20, após 3 semanas de cultura em G10, conhecida 

como uma condição ótima in vitro para a sobrevivência de ilhotas e células β de roedores (50, 

105), as células primárias apresentaram valores baixos de morte celular. Em G10, ilhotas WT 

e NOX2-KO apresentaram respectivamente, aproximadamente 1% e 0,5% apoptose de células 

β (Ver figura 25 em apêndice). Em comparação à G10, ilhotas controle e nocaute tiveram um 

aumento aproximado de 5x e 8x, respectivamente, na morte celular após cultura G30 (Figura 

20). Em relação aos grupos, não foram encontradas diferenças entre ilhotas WT e NOX2-KO 

nas duas condições testadas. Portanto, nossos resultados sugerem que a ausência de NOX2 

não melhora a sobrevivência de células β-pancreáticas de camundongos. Adicionalmente, a 

ausência da enzima não protege dos efeitos tóxicos da alta glicose in vitro. 
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Diferentemente do estímulo positivo de níveis fisiológicos de glicose, a exposição 

sustentada ou repetitiva à alta glicose, tanto in vivo, quanto in vitro, tem um efeito deletério 

sobre a funcionalidade e sobrevivência de células-β pancreáticas (106). Entretanto, os 

mecanismos envolvidos na glicotoxicidade não são totalmente esclarecidos e, em alguns 

casos, até controversos (107-109). Em nosso caso, baseados em estudos prévios, avaliamos se 

deficiência genética da NOX2 em ilhotas pancreáticas, poderia exercer efeito protetor contra 

a glicotoxicidade in vitro em células β. Embora tenhamos visto que isso não ocorra, há de se 

lembrar que existem diferenças entre experimentos in vivo e in vitro (100). Dentre elas, a 

principal talvez seja em relação a concentração de glicose. A glicotoxicidade in vivo ocorre em 

concentrações plasmáticas (aproximadamente 10-15 mmol/l de glicose), que ainda são 

benéficas para função e sobrevivência da célula β in vitro (50). Na cultura, toxicidade celular 

ocorre em níveis supra fisiológicos (entre 20-30 mmol/l de glicose), que são pouco prováveis 

de ocorrem em pacientes diabéticos tratados (104, 110). 

A falta de proteção da ausência de NOX2 sobre a morte celular, pode também, estar 

relacionada com as diferenças entre modelos experimentais e animais. A ausência de diversos 

fatores, como: hormônios, outros nutrientes (aminoácidos, ácidos graxos) e fatores de 

crescimento; podem estar relacionados a diferenças entre a glicotoxicidade in vivo e in vitro, 

bem como, na ativação da NOX2. De qualquer forma, isso não desqualifica totalmente os 

 

G lic o s e  (m m o l/ l)

F
ra

g
m

e
n

ta
ç

ã
o

 d
e

 D
N

A

(a
b

s
o

rb
. 

n
o

rm
./

µ
g

 d
e

 D
N

A
)

G 1 0 G 3 0

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

W T

N O X 2  K O

*
*

G lic o s e  (m m o l/ l)

A
p

o
p

to
s

e

(%
 d

e
 c

é
lu

la
s


)

G 1 0 G 3 0

0

5

1 0

1 5
W T

N O X 2  K O
*** ***

A B

Figura 20 – Deficiência de NOX2 não melhora a sobrevivência de células β após cultura prolongada em alta 
glicose. Ilhotas de camundongos foram cultivadas por 3 semanas na presença de 10 ou 30 mmol/l de 
glicose (G10 e G30, como indicado). (A) Fragmentação de DNA de células primárias. (B) porcentagem de 
células β apoptóticas. Valores correspondem à média ± EPM de 3 experimentos. ***, P<0,001; *P<0,05 
para efeito da glicose dentro de cada grupo. Não foram encontradas diferenças entre os grupos. 
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estudos in vitro (100). Nosso trabalho mostra que a relação entre NOX2 e glicotoxicidade per 

se, aparenta não ser tão importante para a sobrevivência de células β.  

Outra limitação do nosso estudo pode estar relacionada ao componente genético dos 

animais nocautes e seus respectivos controles. Camundongos C57BL/6J, que são amplamente 

usados em transgenia, expressam a forma inativa de uma transidrogenase mitocondrial (NNT 

– nicotinamide nucleotide transhydrogenase), envolvida na produção de NADPH (111). Há 

indícios de que a mutação na enzima NNT, ou a sua inativação, induz anormalidades em 

mitocôndrias de hepatócitos e que reduz a funcionalidade de células β, favorecendo o 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos e obesidade em camundongos (112-114).  

Embora não haja dados sobre uma relação direta entre NNT e NOX, não há dúvidas 

que agentes redutores, como, o NADPH, são importantes para as células (homeostase redox, 

funcionamento, atividade da NOX). Neste sentido, não descartamos a possibilidade de tal 

genótipo interferir em nosso modelo experimental de glicotoxicidade. Por isso, acreditamos 

que novos estudos in vivo, utilizando outros modelos animais (por exemplo, camundongos 

C57BL/6N com a forma ativa da NNT), e avaliando as outras NADPH oxidases (NOX1 e NOX4), 

precisam ser conduzidos para o melhor entendimento do papel da enzima em células do 

pâncreas endócrino. Só então, saberemos qual a função da NADPH oxidase em células β e se 

ela é um alvo-terapêutico a ser investido em patologias como o diabetes.        

  



54 

 

5 CONCLUSÃO 

No presente trabalho vimos que a glicose induz um efeito duplo sobre a oxidação de 

tióis/GSH em ilhotas pancreáticas de camundongos. Agudamente, altas concentrações do 

nutriente reduz o EGSH, enquanto que, cronicamente, aumenta a concentração de H2O2, 

desencadeando o aumento na oxidação de tióis no compartimento citosólico.  

O cultivo prolongado de ilhotas de camundongos em alta glicose sensibiliza a 

resposta metabólica, aumentando a secreção de insulina. Embora não apresente disfunção de 

células β, o cultivo em alta glicose aumenta a taxa de apoptose celular em comparação a 

condição controle in vitro, confirmando os efeitos tóxicos da exposição crônica à altos níveis 

de glicose sobre a sobrevivência de células β. 

Sobre a função da NADPH oxidase em células β e ilhotas pancreáticas, além de um 

menor conteúdo de superóxido em baixa glicose (oxidação da sonda DHE em 2,8 mmol/l), 

confirmamos que a deficiência genética da NOX2 melhora a secreção de insulina a partir de 

20 mmol/l de glicose. Tal efeito, contudo, não é devido a mudanças na resposta metabólica 

(aumento de NAD(P)H e do influxo de cálcio) ou de alterações no EGSH, induzidas pela glicose, 

indicando um fino controle da exocitose pela enzima NOX2. 

Cronicamente, o efeito positivo da deficiência de NOX2 sobre a exocitose é 

gradualmente perdido durante a cultura. A ausência de NOX2, por sua vez, não altera a 

oxidação de tióis no compartimento citosólico e nem previne o aumento de H2O2 induzido 

pelo cultivo prolongado com alta glicose. Similarmente ao estado redox no citosol, a ausência 

de NOX2 não interfere na sobrevivência de células β, mesmo em um ambiente de 

glicotoxicidade. Portanto, ao contrário do que se esperava, concluímos que, pelo menos in 

vitro, a NOX2 não é um componente crítico para a sobrevivência de células β de camundongos. 
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Apêndice A – Experimentos testes e imagens ilustrativas 
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Figura 21 – Expressão da sonda p47-roGFP2 em células MIN6. Imagens representativas de três preparações 
diferentes, adquiridas com microscópio confocal e utilizando objetiva de 100x. 

Figura 22 – Expressão da sonda p47-roGFP2 em células INS-1E. Imagens representativas de três preparações 
diferentes, adquiridas com microscópio confocal e utilizando objetiva de 100x. 
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Figura 23 – Efeitos do tratamento crônico com PMA e da ausência de NOX2 sobre a oxidação de tióis em 
ilhotas de camundongos. Após cultura G10, ilhotas expressando roGFP1 foram cultivadas 24 horas 
em meio RPMI G10, na presença, ou não (DMSO), de 100 nmol/l de Phorbol 12-myristate 13-acetate 
(PMA). Após cultura, ilhotas WT e NOX2-KO foram simultaneamente perfundidas por 20 min com 
solução Krebs G10, até aplicação final de 10 mmol/l DTT (0%) e depois 100 μmol/l aldrithiol (AT-2) 
(100%), para normalização dos dados. Os valores correspondem à média ± EPM de um experimento 
contendo 3 ilhotas em cada grupo. 

Figura 24 – Imagens representativas dos efeitos da glicose sobre a oxidação de DHE em ilhotas WT e NOX2-KO 
ex vivo. Após o isolamento, ilhotas foram pré-incubadas em solução Krebs contendo 2,8 mmol/l de 
glicose por 30 min a 37 °C. Em seguida, foram incubadas por 60 min em baixa e alta glicose 
(concentrações descritas na imagem acima). A fluorescência do composto DHE foi normalizada por 
área de ilhota. 
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Figura 25 – Imagens representativas de apoptose em células β após cultura prolongada em alta glicose. Ilhotas 
de camundongos WT ou NOX2-KO foram cultivadas por 3 semanas na presença de 10 ou 30 mmol/l de 
glicose (G10 e G30, como indicado). Apoptose –TUNEL (em verde); Células β marcadas com insulina 
(vermelho); e DAPI (azul). 
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Anexos A – Artigos em submissão 

1) de Souza AH, Santos LRB, Roma LP, Carpinelli AR and Jonas JC. Lack of NADPH oxidase-
2 does not improve pancreatic β-cell survival and function in male C57BL/6J mouse 
islets cultured for 3 weeks at high glucose. In preparation, 2016. 

 

 


