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RESUMO 

Santos LRB. Participação da NAD(P)H oxidase no Direcionamento do Metabolismo Induzido 
pelo Ácido Oléico Durante o Processo de Secreção de Insulina.  [tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo; 2010. 
 

Ácidos graxos são requeridos para a manutenção da função celular. Em ilhotas pancreáticas 

possui função moduladora da secreção de insulina induzida pela glicose. O metabolismo das 

células é responsável pelo aumento de EROs e estes parecem estar envolvidos no processo de 

secreção de insulina. Dentre os importantes sítios de formação de EROs estão a mitocôndria e 

a NAD(P)H oxidase, a primeira pode induzir aumento ou queda na produção de EROs em 

função da atividade metabólica celular e a segunda a tem sua atividade regulada por diversos 

fatores, dentre eles a PKC .O ácido oléico, junto com o palmítico, é um dos AGs mais 

abundantes na circulação. O tratamento agudo (1 hora) com 100 µM de ácido oléico 

(concentração fisiológica) induziu aumento na secreção de insulina associado ao aumento no 

metabolismo do AG em detrimento do metabolismo da glicose. A oxidação desse ácido graxo 

induziu aumento no conteúdo de EROs na presença de 16,7 mM de glicose com participação 

da NAD(P)H oxidase. Apesar da reconhecida função da EROs como sinalizadores, a 

diminuição de EROs induzida pela inibição da NAD(P)H oxidase promoveu aumento relativo 

na oxidação da glicose, que estava inibida após estímulo com AO. A secreção relativa de 

insulina também aumentou após inibição da NAD(P)H oxidase, sugerindo, portanto, uma 

função regulatória das EROs geradas pelo metabolismo do AO através da ativação da 

NAD(P)H oxidase no metabolismo da glicose e, conseqüentemente, da secreção de insulina. 

Dessa forma,  o ácido oléico é capaz de aumentar a secreção de insulina induzida pela alta 

concentração de glicose com participação da NAD(P)H oxidase e as EROs produzidas por 

essa enzima promovem a regulação do metabolismo da glicose, que parece ser mais 

susceptível à regulação por essas moléculas.  

.  

 

Palavras-chave: Ilhota pancreática. Ácidos Graxos. Metabolismo da glicose. NAD(P)H 

oxidase. Secreção de insulina. 
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ABSTRACT 

 

Santos LRB. NAD(P)H oxidase Participates in the Oleic Acid-Induced Metabolic 
Channelling During Insulin Secretion. [Ph. D. thesis (Human Physiology)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 
 

Fatty acids are required to maintain cellular functioning and are able to modulate glucose 

stimulated insulin secretion from pancreatic islets. The metabolism of cells is source of 

reactive oxygen species (ROS) and may be involved in the process of insulin release. The 

important sites of ROS production are the mitochondria and the NAD(P)H oxidase. The 

mitochondrial ROS release depends on cellular activity and NAD(P)H oxidase activity 

depends on many factors, including PKC phosphorylation of p47PHOX. Oleic and palmitic acid 

are the most abundant fatty acids in the circulation. Acute (1 hour) exposure to a 

physiological concentration of oleic acid (100 µM + 0.1% BSA) induced increased insulin 

secretion at high glucose concentration. The insulin secretion induced by OA was associated 

to increased fatty acid oxidation and decreased glucose metabolism. Also, at 16.7 mM 

glucose, ROS production was increased by OA oxidation through modulation by NAD(P)H 

oxidase in pancreatic islets. The decreased ROS content induced by NAD(P)H oxidase 

inhibition induced re-establishment of glucose oxidation after OA stimulus. The relative 

secretion was stimulated by NAD(P)H oxidase inhibition after OA stimulus. This suggests 

that ROS produced by NAD(P)H oxidase act as glucose metabolism regulators in the 

pancreatic β cell after OA stimulus. The consequence of glucose metabolism re-establishment 

was the insulin secretion raise. In conclusion, oleic acid was able to stimulate glucose induced 

insulin secretion through NAD(P)H oxidase induced ROS production. The ROS produced by 

NAD(P)H oxidase acted as regulators of glucose metabolism, that may be more susceptible to 

regulation by these molecules. The glucose metabolism may be in part responsible for the 

increased insulin secretion induced by ROS.  

 

 

Key-words: Pancreatic islets. Fatty Acids. Glucose metabolism. NAD(P)H oxidase. Insulin 

secretion. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Secreção de Insulina Induzida pela Glicose 

 

As células β das ilhotas pancreáticas são responsáveis pela produção e liberação de 

insulina, hormônio responsável pela manutenção dos níveis plasmáticos de glicose. A glicose 

é, portanto, o principal estimulador da célula β a secretar o hormônio. A glicose do plasma 

entra na célula β sem restrição, pois o transportador de glicose dessa célula, o GLUT2, 

apresenta grande capacidade de transporte e não é saturado por altas concentrações glicose. 

Assim, a concentração de glicose dentro da célula β está sempre em equilíbrio com o plasma. 

Em seguida à sua entrada a glicose é prontamente fosforilada a glicose-6-fosfato por ação da 

enzima de alto Km, a glicoquinase (GK), que é determinante para manutenção do fluxo de 

substrato para a glicólise. Uma vez fosforilada a glicose é metabolizada pela glicólise, onde 

dará origem a piruvato, NADH e ATP. O piruvato é posteriormente oxidado na mitocôndria, 

onde será convertido em NADH e FADH2 e dará origem à maior parte do ATP gerado 

durante o metabolismo da glicose. 

Segundo diversos autores a indução da secreção de insulina pela glicose é 

desencadeada pelo aumento na produção de ATP e, consequentemente, da razão ATP/ADP, 

através de sua metabolização a piruvato e posterior oxidação no ciclo de Krebs 1 2-4. O 

aumento na razão ATP/ADP, induzido pelo metabolismo da célula β, gera inibição dos canais 

de K+ sensíveis ao ATP (KATP) e consequente despolarização celular, que promove a abertura 

dos canais de cálcio (Ca2+) voltagem dependentes (VDCC). O aumento na  concentração de 

Ca2+ intracelular é reconhecido como principal indutor de secreção de insulina. O 

envolvimento de proteínas cinases foi inferido ao se observar aumento na translocação de 

algumas de suas isoformas para a membrana após aumento de Ca2+ intracelular 5. A 

fosfolipase C (PLC) é ativada levando à formação de inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol 

(DAG). Este último ativa a proteína cinase C (PKC) e pode interagir diretamente com 

proteínas envolvidas na sinalização celular  6, 7. O IP3 também promove a abertura dos canais 

de Ca2+ presentes na membrana do retículo endoplasmático liberando mais Ca2+ para o 

citosol, o que potencializa o processo secretório.  

O metabolismo da glicose é o principal regulador da secreção de insulina ao aumentar 

a produção de ATP, que é gerado principalmente na mitocôndria. O metabolismo 

mitocondrial participa da geração de outros sinais intracelulares indutores de secreção de 

insulina além do ATP, tais como intermediários metabólicos e NADPH 8, 9. O cálcio 

intracelular controla muitas funções na célula β, dentre elas o metabolismo mitocondrial. O 
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Ca2+ intracelular alcança a mitocôndria e aumenta o Ca2+ na organela com consequente 

estímulo às NADH desidrogenases, induzindo potencialização no aumento da razão 

ATP/ADP 10. A importância da mitocôndria no processo de secreção de insulina induzido pela 

glicose foi comprovada em estudos realizados com células Rho (deficientes em DNA 

mitocondrial) nas quais subunidades catalíticas da cadeia respiratória estão ausentes e 

impossibilitam a geração de ATP mitocondrial. Essas células mantém resposta frente ao KCl 

e maquinaria exocitótica intacta, porém a ausência de aumento na concentração de ATP 

induzido pela glicose impossibita secreção de insulina normal frente a glicose e substratos 

mitocondriais 11.   

Umas das características da célula β é o forte acoplamento entre glicólise e o 

metabolismo mitocondrial.  O acoplamento entre a glicólise e o metabolismo mitocondrial 

decorre da baixa atividade da lactato desidrogenase (LDH) na célula β, que prioriza a entrada 

de piruvato na mitocôndria e posterior metabolização no ciclo de Krebs 12. Para que o 

piruvato entre na mitocôndria e possa ser catalisado há duas vias possíveis: a da piruvato 

desidrogenase (PDH), formadora de acetil-CoA, ou a da piruvato carboxilase (PC) geradora 

de oxalacetato. Em muitas células a via da PDH predomina, mas a ilhota pancreática 

apresenta alta concentração e atividade da PC em níveis semelhantes aos de tecidos com 

atividade gliconeogênica como fígado e rins, dessa forma, em ilhotas pancreáticas, o piruvato 

é metabolizado tanto pela PDH, quanto pela PC 13 (Figura 1). A PC é essencial para 

anaplerose, que é necessária para a manutenção do ciclo de Krebs e de seus intermediários, 

que são exauridos por muitos processos como lipogênese e síntese de certos aminoácidos 14, 

15. Na célula β o armazenamento de lipídios não é função primordial, assim, a liberação de 

intermediários do ciclo de Krebs para o citosol apresenta relevância no processo de secreção 

de insulina. O oxalacetato formado a partir de piruvato pode ser exportado para o citosol, 

onde ocorre a formação de malato pela malato desidrogenase (MDH).  Enzima MDH utiliza 

como co-fator o NADH, que, ao ser oxidado, gera NAD+, essencial para o funcionamento da 

via glicolítica, o que implica na grande associação entre a glicólise e o metabolismo 

mitocondrial. Em seguida o malato é convertido novamente a piruvato pela enzima málica 

(EM) e retorna para a mitocôndria, pelo chamado desvio malato-piruvato com a concomitante 

formação de NADPH, um importante agente redutor que está altamente relacionado com a 

secreção de insulina induzida pela glicose 16. 
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Figura 1. Representação do mecanismo de metabolização da glicose na mitocôndria. 

Mecanismos através dos quais a glicose pode ser metabolizada após a entrada do piruvato 
(Pir) na mitocôndria. Há duas vias de entrada do piruvato na mitocôndria: via piruvato 
desidrogenase (PDH) ou piruvato carboxilase (PC), e dar origem a metabólitos importantes 
no processo de secreção de insulina. Os ácidos graxos entram no Ciclo de Krebs sob a forma 
de acetil-CoA regulando a atividade da PC e da PDH. 
Fonte: modificada de 17, 18. 

 
 

No diabetes tipo II a falha da célula beta coincide com a reduzida atividade da PC e 

PDH 19-22. Estudos demonstraram também, em células e ilhotas pancreáticas, a coincidência 

entre a redução na resposta secretória de insulina e a menor expressão ou atividade da PC 

após tratamento crônico com glicose e/ou ácidos graxos 23. 

 

1.2 Ácidos Graxos 

 

Além da glicose, outros nutrientes são capazes de controlar a secreção de insulina, 

dentre eles estão os ácidos graxos (AGs), que provêm energia para as células e contribuem 
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para a manutenção de componentes celulares 5, 24-26. A exposição a altas concentrações de 

glicose e palmitato induz aumento de LC-CoA, leva à síntese de lipídios complexos como o 

ácido fosfatídico, ou diacilglicerol (DAG) e triglicérides (TG), que modulam a PKC e 

aumentam a secreção de insulina 27. Por outro lado, o excesso de AG pode provocar danos à 

célula β, os quais são causados pelo acúmulo de metabólitos derivados desses ácidos graxos  
2. Dentre outros efeitos, o aumento excessivo de LC-CoA resultante de exposição prolongada 

aos ácidos graxos, pode abrir canais KATP e hiperpolarizar a célula. Reduzindo a probabilidade 

de fechamento desse canal a consequente despolarização da membrana não ocorre e a 

secreção é prejudicada 28. Efeitos crônicos dos AGs também geram alteração do metabolismo 

da célula β, elevação do estado redox e aumento do consumo de oxigênio basal, o que sugere 

um efeito via geração de ATP 29-31. O tratamento crônico com ácidos graxos saturados 

aumenta a concentração de ceramidas na célula. Em células β os efeitos crônicos e deletérios 

de altas concentrações de ácidos graxos saturados forma associados à menor oxidação dos 

mesmos e posterior acúmulo sob a forma de ceramidas ao invés de lipídios neutros 32. Foi 

demonstrado que ceramidas podem alterar a atividade do complexo III mitocondrial e 

diminuir a formação de ATP em mitocôndrias de tecido cardíaco 33, 34. O excesso de oleato 

parece ser menos danoso às células β uma vez que, se comparado ao palmitato e linoleato, 

praticamente não induz apoptose e diminui a formação de ceramidas induzida por AGs 

saturados 35-38. No entanto, os mecanismos pelos quais os ácidos graxos interferem na 

secreção e expressão da insulina ainda não estão totalmente esclarecidos, mesmo porque 

agudamente aumentam e cronicamente reduzem a secreção do hormônio 39. 

A oxidação dos ácidos graxos apresenta grande importância no processo de secreção 

de insulina 40. Para que os ácidos graxos entrem na mitocôndria e sejam oxidados há a 

necessidade de formação de LC-CoA e transporte via enzima carnitina palmitoil transferase 

(CPT-1) 25. Foi observado um rápido aumento na expressão gênica da CPT-1 após tratamento 

da célula B (INS-1) com ácidos graxos 41. No entanto, já foi demonstrado que a indução de 

aumento da expressão dessa enzima está associado à perda da resposta frente a glicose 

observada após tratamento prolongado com ácidos graxos 42, 43.  

A administração de ácidos graxos em diversos tipos celulares pode alterar também o 

metabolismo da glicose e, ao menos em células β, diminuir a oxidação de açúcares 

concomitantemente com a secreção de insulina. Foi caracterizado primeiramente em músculo 

uma fina regulação entre o metabolismo de ácidos graxos e glicose em diversos tipos 

celulares, posteriomente caracterizada também na célula β 13. Nesse ciclo, que ficou 

conhecido como ciclo de Randle, foi proposto que o acetil-CoA produzido pelo metabolismo 
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dos ácidos graxos inibiria o metabolismo da glicose tanto diretamente, quanto pela geração de 

citrato. O acetil-CoA é um potente inibidor de enzimas importantes da via glicolítica, como a 

fosfofrutoquinase-1 (PFK-1) e PDH, e é ativador alostérico da PC 44, 45. Com a inibição da via 

glicolítica a oxidação da glicose é prejudicada, mas a secreção pode ser elevada, ao menos 

durante a ação aguda dos ácidos graxos. 

Apesar de não estar totalmente estabelecida a relação entre oxidação de ácidos graxos 

e secreção de insulina, esta é uma via importante de modulação da secreção de insulina 

induzida por AGs. Nos últimos anos porém tem emergido outra via de ação dos ácidos graxos 

em ilhotas pancreáticas da qual participam receptores acoplados a proteínas Gq. Esses 

receptores são ativados especificamente por ácidos graxos e são chamados GPRs 46. Os 

GPR41 e GRP43 são ativados por ácidos graxos de cadeia curta e o GPR40, expresso 

principalmente em  ilhotas pancreáticas, é ativado por ácidos graxos de cadeia média e longa 
47 tendo como seus principais ligantes oleato, linoleato e palmitato 48, 49. Essa família de 

receptores apresenta grande homologia 50 apresentando sete domínios transmembrana 51-54. 

A indução na secreção de insulina por ácidos graxos via GPR40 está acoplada a 

proteínas Gqα, via PKC 55. Shapiro e colaboradores (2005) demonstraram ação do palmitato 

atua na linhagem de célula B INS-1E via GPR40 e sugerem um mecanismo para indução da 

secreção de insulina que consiste na ativação do receptor seguida de ativação da PLC. A PLC 

ativada promoveria a formação de IP3, que, ao se ligar a receptores no retículo 

endoplasmático promoveria a liberação de cálcio. Esse cálcio liberado de estoques 

intracelulares induziria entrada de cálcio a partir de canais de cálcio CCSV e promoveriam a 

secreção de insulina na presença de AGs e concentrações estimulatórias de glicose.  

Estudos realizados com camundongos “knockout” (KO) ou que super-expressam o 

GPR40 sugerem grande importância desse receptor nas ações agudas e crônicas dos ácidos 

graxos 55. A super-expressão do GPR40 induz redução da expressão do RNAm da proteína 

GLUT-2 em células β de ratos. Esse resultado é semelhante ao observado em ilhotas expostas 

a concentrações elevadas de ácidos graxos, sugerindo papel do GPR40 nos processos 

fisiológicos e fisiopatológicos envolvendo o processo secretório de insulina induzidos por 

AG. Animais “knockout” (KO) para o GPR40 não desenvolvem esteatose hepática após 

alimentação com dieta hiperlipídica 56. No entanto, o GPR40 parece não estar envolvido no 

processo de lipotoxicidade na ilhota, pois as ilhotas pancreáticas dos animais KO não foram 

protegidas dos efeitos deletérios dos ácidos graxos 55, 56. Além disso, a maioria dos trabalhos 

realizados utilizou ilhotas isoladas ou linhagens celulares que apresentaram efeitos evidentes 

do GPR40, mas sem  interferência do metabolismo celular nesse processo. Essas respostas são 
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diferentes do que ocorre in vivo, onde o metabolismo dos ácidos graxos também é bastante 

importante para o processo de secreção de insulina 46 (Figura 2). Portanto, ainda há 

controvérsias quanto aos efeitos do GPR40 no diabetes e também em indivíduos normais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representação dos mecanismos de secreção de insulina induzidos pelos ácidos graxos 

(AGs).  

Possíveis mecanismos envolvidos na secreção de insulina induzida por ácidos graxos. 
Através do o metabolismo de AGs na mitocôndria  após formação de LC-CoA e entrada na 
mitocôndria ou através da via GPR40. GPR40 é ativado pelo ácido graxo, estimula Gqα – 
PLC – PKC e aumenta Ca2+ intracelular e entrada de Ca2+ por canais sensíveis a voltagem.  
Fonte: modificada de 57. 

 

O ácido oléico (C18:1) é um ácido graxo de cadeia longa monoinsaturado (omega-9), 

tornando-o muito menos susceptível à oxidação do que os ácidos graxos polinsaturados 58. 

Junto com o palmitato é um dos mais abundantes no plasma de ratos e humanos e seus efeitos 

também podem ser mediados via GPR40 59-62. Em humanos o oleato e palmitoleato (C16:1) 

reduzem a apoptose e a citotoxicidade induzida por citocinas e revertem a diminuição da 

viabilidade celular induzida pelo palmitato em células B e células de câncer de mama 63. Em 

cardiomiócitos, onde a alta concentração de AGs também está relacionada com 

citotoxicidade, o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e apoptose induzidos 

pelo palmitato pode ser revertido após aumento na oxidação desse ácido graxo quando se co-

administra AO 64. Coll e colaboradores (2008) também observaram efeito protetor do AO em 
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diminuir a resposta inflamatória induzida pelo palmitato em células musculares. A reversão 

da citotoxicidade gerada pelo palmitato se deve à maior incorporação em triglicérides e 

aumento da β-oxidação, que protegem células como linfócitos da citotoxicidade induzida 

pelos ácidos graxos 31, 65. Como já visto o AO exerce alguns efeitos diferentes de ácidos 

graxos saturados promovendo muitas vezes proteção frente aos efeitos deletérios de  AGs 

saturados. O AO não foi capaz de provocar respostas significativas em células musculares, 

por isso alguns autores o denominam como ácido graxo “neutro”, pois não induziria efeitos 

significativos nas células quando não é administrado em a associação com outros ácidos 

graxos. Porém, em células INS-1 a administração de AO durante 3 dias induziu alterações tais 

como aumento do consumo de O2,  aumento da sua oxidação associada à diminuição da 

oxidação da glicose e aumento de EROs 35, 66, 67. 

Apesar de alguns estudos terem estabelecido ações benéficas da exposição crônica ao 

ácido oléico, poucos trabalhos avaliaram o efeito agudo deste AG na secreção de insulina. Os 

trabalhos até hoje realizados avaliaram a secreção após infusão com diferentes AGs ou após 

administração de rica em ácido oléico 68-70. Apenas avaliações indiretas da funcionalidade da 

célula β foram avaliadas recentemente tais como o influxo de Ca2+ e atividade de canais 

importantes para a secreção de insulina 71, 72. 

 

1.3 Espécies Reativas de Oxigênio (EROs)  

 

Apesar de serem associadas ao desenvolvimento de diversas patologias, as EROs são 

produzidas fisiologicamente durante o metabolismo celular e cerca de 3 – 5% do O2 

consumido pela célula sofre redução incompleta formando radical superóxido (O2
●-) ao invés 

de H2O no fim da cadeia transportadora de elétrons 72. Portanto, alterações no metabolismo 

das células frente a diferentes estímulos podem induzir maior ou menor produção de EROs e, 

consequentemente, alterar a geração de ATP mitocondrial. 

Dentre as espécies reativas de oxigênio, ou radicais de oxigênio, amplamente 

denominadas como pró-oxidantes há espécies radicais, como o ânion superóxido (O2
●-) e os 

radicais hidroxila (OH●) e espécies não radicais como o peróxido de hidrogênio (H2O2). As 

espécies radicais apresentam pelo menos um elétron desemparelhado que é capaz de 

sequestrar um elétron ou átomo de hidrogênio de outra molécula e as espécies não radicais 

são capazes de gerar novos pró-oxidantes 71. 

Para combater o excesso desses radicais as células apresentam o sistema de defesa 

antioxidantes (DAs), composto por sequestradores de radicais como as vitaminas E e C e a 
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glutationa reduzida (GSH); quelantes como a ceruloplasmina e a metalotioneína; e por 

enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase (SOD - CuZn-SOD citoplasmática e Mn-

SOD mitocondrial), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx) 73, 74. A SOD é uma das 

mais importantes, pois ao promover a dismutação do O2
●- evita a geração de radicais 

hidroxila, que é o mais reativo dos radicais. Em ilhotas pancreáticas o aumento na 

concentração de glicose ativa a SOD, que a partir do superóxido produz H2O2, um 

reconhecido sinalizador intracelular 71, 75. A Mn-SOD é muito importante, pois evita a geração 

de danos às enzimas presentes na mitocôndria. 

A produção de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria ocorre na cadeia 

transportadora de elétrons (CTE), na qual agentes redutores como FADH2 e NADH doam 

elétrons para o complexo enzimático presente na membrana mitocondrial. Há vários 

complexos distribuídos em sequencia na membrana mitocondrial dispostos de I a IV. Os 

elétrons doados pelo NADH entram no complexo I, enquanto a conversão de succinato a 

fumarato gera elétrons no complexo II. O fluxo de elétrons é direcionado para o intermediário 

ubiquinona, seguido pela oxidação do ubiquinol pelo complexo III. Os elétrons em seguida 

são transferidos para a citocromo c, a qual direciona o fluxo para o complexo IV.O complexo 

V, ou ATP sintase, consiste em uma ATPase responsável pelo acoplamento entre o fluxo de 

prótons e a conversão de ADP a ATP. Esses complexos recebem elétrons de substratos e 

transferem prótons para o espaço intermembrana da mitocôndria e produzem uma diferença 

de potencial ( ) que é responsável pela força motriz com energia suficiente para formar 

ATP a partir de ADP. Porém durante o transporte de elétrons alguns podem “escapar” e 

reduzir o oxigênio parcialmente formando O2
●- 76-78. 

Quando há produção em excesso de EROs, e/ou expressão ou atividade das enzimas 

antioxidantes reduzida, associada a danos aos componentes celulares como DNA, proteínas e 

membranas pode ocorrer estresse oxidativo. Cronicamente, como no diabetes tipo 2, a 

presença de altas concentrações de glicose e ácidos graxos pode aumentar a produção de 

EROs, que podem não ser totalmente eliminadas pelas defesas antioxidantes e promover 

danos à funcionalidade da célula β 65. A inibição da secreção de insulina induzida por ácidos 

graxos está associada ao aumento de EROs em ilhotas isoladas e “in vivo”, pois a 

administração de antioxidantes como taurina, N-acetilcisteína (NAC) e TPO (mimetiza a 

SOD) reduz os efeitos de ácidos graxos como oleato 79-81.  A ação deletéria de EROs na célula 

β é comprovada após diminuição de disfunções induzidas por altas concentrações de glicose e 

ácidos graxos em células β após administração de antioxidantes 82.  
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Os ácidos graxos são oxidados na mitocôndria, pela β-oxidação, e durante esse 

processo podem ser geradas EROs. A relação entre a oxidação dos ácidos graxos e a produção 

de EROs é conhecida. Ácidos graxos podem alterar a produção de EROs na mitocôndria ao 

interagir com subunidades da cadeia transportadora de elétrons; ou ao atuar como 

desacopladores, dissipando a diferença de potencial na membrana mitocondrial entre outros 

mecanismos revisto por 83. A oxidação dos ácidos graxos gera acetil-CoA, que entra no ciclo 

de Krebs e produz NADH e FADH2, que transferem elétrons principalmente para o complexo 

II mitocondrial. O aumento excessivo no potencial de membrana mitocondrial pode prejudicar 

o fluxo normal de elétrons e provocar um fluxo reverso e eventualmente aumentar a produção 

de EROs. Assim sendo, com o aumento na oxidação dos ácidos graxos a mitocôndria aumenta 

a respiração, o potencial de membrana e geração de EROs revisto em 84. No entanto, esse 

aumento de EROs parece ter função sinalizadora. O ácido oléico, por exemplo, em músculo 

liso vascular estimula o aumento de EROs via PKC após 5 minutos de estímulo e esse 

aumento parece estar associado a proliferação e remodelamento vascular 85. 

Apesar da relevante importância da mitocôndria na produção de EROs na maioria das 

células, em neutrófilos a produção de EROs é dependente da NAD(P)H oxidase. Em células 

Jurkat e Raiji (linhagens de linfócitos T e B, respectivamente), o aumento de EROs induzido 

por ácidos graxos de 18 carbonos é mediado pela enzima NAD(P)H oxidase 86. Similarmente, 

em células vasculares, o aumento de EROs por altas concentrações de glicose e ácidos graxos 

ocorre através da ativação da NAD(P)H oxidase 87.  

 

1.4 A Enzima NAD(P)H oxidase  

 

Além da reconhecida importância da mitocôndria como sítio gerador de EROs a 

NAD(P)H oxidase também apresenta representatividade em diversos tecidos inclusive na 

célula β pancreática 88-92.  Está presente em grande concentração em células de defesa como 

neutrófilos e linfócitos B catalisando a redução do oxigênio a superóxido através da doação de 

um elétron do NAD(P)H como representado no esquema abaixo. 

 

2 O2 + NAD(P)H → 2 O2
●- + NAD(P)+ + H+ 

 

Essa enzima é formada por 5 subunidades principais: p40PHOX, p47PHOX, p67PHOX, 

p22PHOX e gp91PHOX (ou Nox2). Os três primeiros são citosólicos e os outros dois 

componentes (p22PHOX e Nox2) encontram-se na membrana formando o citocromo b558. 
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Essas subunidades e seus homólogos já foram caracterizados em ilhotas pancreáticas 93 e 

parecem ter grande importância no diabetes e em condições fisiológicas. A p22PHOX, por 

exemplo, tem sua expressão aumentada no diabetes induzido por estreptozotocina 87, 94. 

Quando há exposição a um estímulo, o componente citosólico (p47PHOX) é fosforilado 

e o complexo todo migra para a membrana onde se associa ao citocromo b558 ativando 

enzima (Figura 3). Evidências do conceito de que a p47PHOX deve estar associada à p67PHOX 

para que migre para a membrana vêm de neutrófilos deficientes em p47PHOX, onde a p67PHOX 

não pode ser translocada para a membrana após estímulo. A enzima ativada está apta para 

transferir elétrons do substrato (NADPH) para o oxigênio e reduzi-lo para formação de 

superóxido (O2
●-) via Nox2. A ativação requer a participação também das proteínas de baixo 

peso molecular Rac2 (citoplamática) e Rap1A, localizada na membrana. Durante a ativação a 

Rac2 se liga ao GTP e junto com todo complexo citoplasmático migra para a membrana para 

sua associação ao citocromo b558 (Figura 3) 90. 

A Nox2 apresenta dois homólogos recentemente caracterizados na ilhota pancreática, 

o Nox1 e Nox4 95. Nox1 foi o primeiro homólogo de Nox2 caracterizado e os dois apresentam 

estrutura semelhante. A subunidade Nox4 apresenta menor semelhança com outras Nox e 

possui apenas 39% de homologia com a Nox2, o que torna sua ativação diferente de outras 

Nox. A Nox4 não necessita de subunidades citosólicas, mas só produz de EROs de forma 

dependente de p22PHOX. Alguns estudos demonstraram atividade constitutiva da Nox4 

dependente de seu RNA mensageiro (RNAm) e, diferentemente das outras Nox, gera 

principalmente peróxido de hidrogênio ao invés de superóxido 96-98. 

Os homólogos de p47PHOX e p67PHOX  são, respectivamente Noxo1 e Noxa1. Tanto 

Noxo1 quanto p47PHOX apresentam domínios SH3, que proporcionam interação com p22PHOX. 

Os domínios SH3 da p47PHOX possuem 2 funções principais: mantêm a conformação em 

repouso por interações intramoleculares impedindo o contato prematuro desses sítios com o 

flavocitocromo b558; e contribuem diretamente para interação de sua porção aminoterminal 

com o p22PHOX e carboxiterminal com o p67PHOX 97. O domínio auto-inibitório está ausente na 

Noxo1, o que implica em ativação constitutiva dessa subunidade. A interação de Nox1 pode 

ocorrer com p47PHOX ou Noxo1 sugerindo que subunidades citosólicas não são específicas 

para uma determinada Nox. No entanto, a interação entre Nox1, Noxo1 e Noxa1 ainda não 

está totalmente esclarecida, pois ainda não foi comprovada atividade constitutiva ou 

dependência de ativação via PKC 99.  
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Figura 3. Representação da ativação da enzima NAD(P)H oxidase em neutrófilos. 

Durante o processo de ativação da enzima NAD(P)H oxidase a subunidade p47PHOX é 
ativada via fosforilação e migra junto com a p67PHOX e p40PHOX para a membrana, onde se 
acoplam ao citocromo b558 e promovem a produção do radical ânion superóxido após 
oxidação do NAD(P)H. 
 

  

A inibição farmacológica da NAD(P)H oxidase reduz a produção de superóxido em 

macrófagos, que expressam em grande quantidade a enzima 91. Em ilhotas pancreáticas, tanto 

a inibição farmacológica quanto a induzida pelo oligonucleotídeo antisense específico para a 

subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase diminuíram a produção de superóxido induzida por 

alta concentração de glicose 90-92, 100. A inibição da NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas 

reduz a secreção de insulina comprovando a participação dessa enzima no processo de 

secreção de insulina induzido pela glicose 86, 91, 101, 102. O aumento de glicose e ácidos graxos 

estimula a produção de EROs através da ativação da NAD(P)H oxidase dependente de PKC e 

PI3K em células endoteliais, musculares lisas e pancreáticas 103. Por outro lado, o aumento na 

atividade da NAD(P)H oxidase e a redução na atividade de algumas enzimas antioxidantes 

possibilitam aumento de O2
●- e os possíveis efeitos danosos dos EROs 104.  

Em ilhotas pancreáticas a ação do ácido oléico na regulação da produção de EROs e 

da função celular via NAD(P)H oxidase ainda não foi caracterizada. Porém, o ácido palmítico 

aumenta a produção de EROs via atividade da NAD(P)H oxidase e dessa forma regula a 

secreção de insulina em ilhotas pancreáticas 105. O ácido oléico modula a atividade da PKC 

em hepatócitos 106. Em neutrófilos o ácido oléico induz aumento da produção de EROs 

mediado pela NAD(P)H oxidase 107.  



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 



 29 

2 OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos das espécies reativas produzidas pela 

NAD(P)H oxidase na regulação do metabolismo e secreção de insulina após tratamento de 

ilhotas pancreáticas com ácido oléico. Para tal os objetivos específicos são: 

 Avaliar os efeitos do ácido oléico no processo de secreção de insulina após inibição de 

seu metabolismo em ilhotas pancreáticas isoladas. 

 Avaliar os efeitos do ácido oléico na produção de EROs. Em ilhotas pancreáticas 

isoladas e na linhagem de célula β INS-1E. 

 Avaliar os efeitos do ácido oléico na produção de EROs, metabolismo da glicose e 

secreção de insulina após inibição da NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas 

isoladas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais 

  

O protocolo experimental utilizado no presente estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética em Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas. Foram 

utilizadas ratas adultas Wistar com cerca de três meses e 200g ± 5% de peso corporal. Foram 

utilizadas também camundongas CB57L/ 6 “knockout” para a subunidade Nox2 da NAD(P)H 

oxidase e seus respectivos background. Os animais permaneceram em gaiolas coletivas com 

temperatura constante de 23±2 oC e sob ciclo de iluminação (claro/escuro) de 12/12 horas 

(acendimento das luzes artificiais às 7h) com livre acesso a água e alimento. Os animais 

foram fornecidos pelo Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas I da Universidade de São 

Paulo. 

 

3.2 Isolamento das Ilhotas de Langerhans 

  

Para obter as ilhotas os animais foram decapitados, esanguinados e submetidos a um 

banho de álcool a 70% na região abdominal para a assepsia. Foi realizada uma laparotomia 

mediana e a exposição do ducto biliar que foi clampeado junto ao duodeno, e dissecado 

próximo ao pedículo hepático, por onde foi introduzida uma cânula de polietileno e injetada 

retrogradamente cerca de 15 mL de solução de Hanks (NaCl 137 mM, KCl 5 mM, CaCl2 

1mM, MgSO4 1mM, Na2HPO4 0,3 mM, KH2PO4 0,4 mM, NaHCO3 4 mM), equilibrada com 

carbogênio – mistura de O2/CO2 95:5 V/V), com 5,6 mM de glicose e colagenase 0,7 mg/mL 

(Collagenase Type V - Sigma Chemical Co).   

 A solução flui através dos ductos pancreáticos, provocando a distensão do tecido 

acinar possibilitado a retirada do pâncreas, que foi colocado em placa de Petri para dissecção 

de gânglios linfáticos, tecido adiposo e vasos sanguíneos. Posteriormente, o pâncreas foi 

colocado em tubo FALCON em banho-maria a 37 oC durante 25 minutos. A seguir foi 

adicionado 30 mL de Hancks gelado e o tubo foi agitado durante 30 segundos para auxiliar na 

digestão da porção exócrina do pâncreas. O produto da digestão foi transferido para um 

becker contendo solução de Hanks gelada. Após a homogeneização, a mistura foi deixada em 

repouso por 4 minutos e após este período o sobrenadante foi aspirado. Foram adicionados 

cerca de 60 mL de Hanks gelado e novamente a mistura (produto de digestão + solução de 

Hanks) foi homogeneizada. Este procedimento de lavagem foi repetido de 3 a 4 vezes. Em 

placa de Petri foi feita a coleta das ilhotas com emprego de lupa e micropipeta. 
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3.3 Tratamento com Ácido Oléico 

  

Após o isolamento das ilhotas pancreáticas estas foram pré-incubadas em Krebs 

Hanseleit (KH) (NaCl 115 mM, KCl 5 mM, MgCl2.6H2O 1 mM, CaCl2.2H2O mM) em 0,1% 

de albumina (BSA) em concentração basal (5,6 mM) ou alta (16,7 mM) de glicose na 

presença ou ausência de 100 μM de ácido oléico (AO) (Sigma Chemical Co.) O ácido oléico 

foi diluído em 100 μL de etanol e adicionado solução de KH para completar 1000 μL (solução 

estoque de 10 mM) a fim de se obter no máximo 0,01% de etanol nas amostras. Para 

realização dos experimentos foi realizada diluição até 100 μM para incubação das ilhotas. O 

KH utilizado para as diluições sempre apresentou 0,1% de BSA. Em todos os experimentos 

foram utilizadas as concentrações de 5,6 e 16,7 mM de glicose na presença ou não de ácido 

oléico. 

 

3.4 Secreção Estática de Insulina  

  

Para investigar o efeito do ácido oléico em 5,6 ou 16,7 mM de glicose sobre a secreção 

de insulina foram utilizados grupos de 5 ilhotas em 500 µL de solução de KH para pré-

incubação, durante 30 minutos em 5,6 mM de glicose. Em seguida a solução foi retirada e 

substituída pelas concentrações de glicose e ácido oléico como descrito no item 3.3. Para 

investigação do possível envolvimento da oxidação dos ácidos graxos na secreção de insulina 

mediada pelo ácido oléico as ilhotas foram incubadas na presença do inibidor farmacológico 

da CPT-1 (enzima responsável pelo transporte dos ácidos graxos para a mitocôndria), o 

etomoxir (50 μM) e o análogo não-metabolizável do oleato (metil-oleato –MAO) (Sigma 

Aldrich). Para investigar a função da NAD(P)H oxidase foi utilizado o oligonucleotídeo 

antisense (AS) (IDT) e o RNA de interferência do GPR40 (RNAi-GPR40) (Invitrogen). 

Após o período de incubação 400 μL do sobrenadante de cada eppendorf foi removido 

e estocado a -20 oC para posterior dosagem de insulina por radioimunoensaio. O conteúdo 

total de insulina das ilhotas foi obtido após rompimento em sonicador das mesmas 5 ilhotas 

em 500 µL de solução de Álcool/Água/Ácido Clorídrico v: v: v (52 : 17 : 1).  

 

3.4.1 Dosagem de Insulina 

 

 A determinação da quantidade de insulina secretada foi determinada por 

radioimunoensaio. Uma solução reagente inclui uma quantidade conhecida de anticorpo, uma 
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quantidade conhecida do hormônio marcado radioativamente (insulina marcada com iodo – 
125I, PerkinElmer, Turku, Finlândia) e uma quantidade desconhecida de hormônio não 

radioativo (amostra). Como as duas formas do hormônio, radioativos e não-radioativos, 

competem por um mesmo número de locais de ligação no anticorpo quanto mais hormônio 

não-radioativo estiver presente, menos o hormônio radioativo irá se ligar. O complexo 

insulina-anticorpo marcado formado é precipitado com polietilenoglicol (PM 6000) e dosado 

em contador tipo gama (PerkinElmer, Turku, Finlândia). Uma curva padrão é preparada, na 

qual a relação ligado/livre para o hormônio radioativo é dada em função da concentração do 

hormônio não-radioativo. A relação ligado/livre do hormônio radioativo é maior quando 

menor número de não-radioativo estiver presente. Em seguida, a curva padrão é utilizada para 

determinar a concentração do hormônio em uma amostra. 

 

3.5 Avaliação da Expressão Protéica por Western Blotting 

  

Para avaliar o efeito do ácido oléico em 16,7 mM de glicose no conteúdo protéico foi 

utilizada a metodologia de Western Blotting, as ilhotas (cerca de 250 – 350 por condição) 

foram incubadas na presença ou não de ácido oléico como descrito no item 3.3. Foram 

analisadas as proteínas PKC, GPR40, Nox2 e a α-tubulina, que foi utilizada como controle 

interno. 

 

3.5.1 Western Blotting 

  

Nos experimentos de Western Blotting, após a incubação de 1 hora, as ilhotas foram 

transferidas para um eppendorf e homogeneizadas com sonicador em 70-90uL de tampão de 

extração para imunoprecipitado, que fornece maior rendimento (100mM de Tris pH 7,4, 100 

mM de pirofosfato de sódio, 100 mM de fluoreto de sódio, 10 mM de EDTA, 10 mM de 

ortovanadato de sódio, 2 mM de PMSF, aprotinina (200 L/25 mL) e água deionizada. As 

amostras foram sonicadas durante 1 minuto a 40 mA. Posteriormente foi adicionado Triton 

10% às amostras, que permaneceram 30 minutos em gelo. As amostras foram centrifugadas a 

12000 rpm a 4 oC por 20min. O sobrenadante foi transferido para outro tubo eppendorf e o 

precipitado desprezado. A  concentração de proteína foi determinada segundo Bradford 

(1976), utilizando albumina bovina como padrão em espectrofotômetro a 595 nm. Foi 

adicionado à amostra uma mistura de tampão Laemmli com 200 nM de ditiotreitol (DTT) e 
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posteriormente  ferveu-se a amostra 5 minutos. Em seguida uma quantidade padronizada de 

proteína total (10 a 60 g) foi submetida à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

no aparelho para minigel (Mini-Protean, Bio-Rad), juntamente com marcador de peso 

molecular.  

 

3.5.2 Transferência para Membrana de PDVF 

  

A transferência das proteínas separadas no gel foi realizada eletricamente para uma 

membrana de PDVF (Millipore), que anteriormente à transferência passou por metanol (15 

segundos) e água deionizada (2 minutos). Para transferência foi utilizada uma cuba de 

transferência (Bio-Rad) contendo tampão de transferência (Tris-base 25 nM, glicina 192 nM, 

200 mL de metanol e água destilada q.s.p. 1000 mL) durante 90 minutos a 120 V. 

 

3.5.3 Ligação aos Anticorpos  

 

 Após a transferência, as membranas foram tratadas com solução bloqueadora contendo 

5% de leite desnatado Molico® diluído em solução basal (10 mL de Tris 1M, 30 mL de NaCl 

50 mM, 500 µL de Tween 20 e água destilada q.s.p 1000 mL) por 2 horas a temperatura 

ambiente ou overnight a 4oC. Após o período de bloqueio as membranas foram lavadas 3 

vezes com solução basal e incubadas overnight a 4 oC com os anticorpos. Os anticorpos 

utilizados foram anti-GPR40 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Ca), anti-PKC total 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, Ca), anti-gp91PHOX  (Upstate Biotechnology, CA) e 

anti-α-tubulina (Upstate Biotechnology, CA). As concentrações dos anticorpos utilizadas para 

western blotting foram 1:500 para anti-GPR40, 1:500 para anti-PKC, 1:1000 para anti-Nox2 e 

1:1000 para anti-α-tubulina. 

Após incubação com o anticorpo específico as membranas foram novamente lavadas 

com solução basal e incubadas, a temperatura ambiente, com anticorpo secundário anti-IgG 

marcado com peroxidase. As membranas foram então lavadas com solução basal e reveladas. 

Para revelação das membranas foi utilizado o kit ECL (Amershan Biosciense) (diluição 1:1 

dos reagentes 1 e 2). Após 1 minuto o líquido excedente foi desprezado e as membranas secas 

e expostas (protegidas da luz) ao filme de raio-X. 
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3.6 Avaliação da Expressão Gênica por PCR em Tempo Real  

  

Para investigar o efeito do ácido oléico em 5,6 e 16,7 mM de glicose na expressão de 

genes cerca de 250-350 ilhotas foram incubadas na presença ou não do ácido oléico como 

descrito no item 3.3. Após 1 hora de incubação foi realizada a extração de RNA pelo método 

de TRIZOL (Invitrogen). 

 

3.6.1 Extração do RNA  

  

O sobrenadante da incubação das ilhotas isoladas foi retirado e desprezado, a seguir 

foi adicionado 1 mL do reagente de TRIZOL com posterior homogeneização para romper as 

células e incubação por 5 minutos a temperatura ambiente, para permitir a completa 

dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Após a incubação foi adicionado 0,2 mL de 

clorofórmio para desproteinização. A amostra foi agitada vigorosamente (por 

aproximadamente 15 segundos) e incubada a temperatura ambiente por 3 minutos. Para a 

separação de fases, a amostra foi centrifugada a 12000 g por 15 minutos a 2-8 oC.  

 Após a centrifugação formaram-se três fases: a superior, aquosa e incolor e que 

contém o RNA; uma intermediária esbranquiçada que contém DNA e proteína; e uma inferior 

vermelha e orgânica. A fase aquosa contendo o RNA foi cuidadosamente transferida para 

outro eppendorf, onde foi adicionado 10 µg de glicogênio  de ostra tipo II (livre de RNase) 

para aumentar o rendimento de RNA na preparação. O isopropanol gelado foi adicionado no 

mesmo volume retirado de solução de RNA. A amostra foi incubada por 10 minutos a 

temperatura ambiente e centrifugada a 12000 g por 10 minutos a 4 oC, para promover a 

sedimentação do RNA precipitado. 

 Após a precipitação e sedimentação, o sobrenadante foi removido e o sedimento foi 

lavado com etanol 75% preparado com água tratada com DEPC (dietilpirocarbonato). Após a 

adição e a mistura suave do etanol, a amostra foi centrifugada a 7000 g por 5 minutos a 4 oC. 

Após lavagem e centrifugação, o sobrenadante foi retirado e o sedimento de RNA foi seco a 

temperatura ambiente. Após secagem o RNA foi dissolvido em água deionizada previamente 

tratada com DEPC. 

 

 

 



 36 

3.6.2 Quantificação do RNA  

  

O RNA foi quantificado por leitura espectrofotométrica no comprimento de onda de 

260 nm (diluição 1:125). O grau de pureza do RNA foi determinado pela relação dos valores 

de leitura da absorbância a 260 e 280 nm (valores entre 1,5 e 2,0 indicam alto grau de pureza). 

 

3.6.3 Eletroforese do RNA  

  

Para determinar a integridade do RNA e provável contaminação com DNA genômico 

realizamos a eletroforese em gel de agarose (1%). A agarose foi fundida em água deionizada 

previamente tratada com DEPC e autoclavada. A seguir, foram adicionadas ao gel 1/10 do 

volume final de tampão MOPS (MOPS 200mM, NaCl 50 mM, pH 7,0, EDTA 10 mM – 

solução 10X concentrada), 4% de formaldeído e brometo de etídio (concentração estoque 10 

mg/mL). O gel foi vertido em cuba de eletroforese, e após o resfriamento foi adicionado 

tampão de corrida contendo MOPS 20 mM (1X) e formaldeído 8%. As amostras foram 

preparadas com tampão de amostra (63 L de água deionizada previamente tratada com 

DEPC, 81 L de formaldeído, 48 L de glicerol + azul de bromofenol, 48 L de MOPS 10x, 

0,5 L de brometo de etídio 10 mg/mL). Após este tratamento, as amostras foram aplicadas 

no gel e realizada a eletroforese (100 V por 60 minutos). Após a separação por eletroforese, a 

visualização das bandas foi realizada por exposição do gel à luz ultravioleta. 

Após a corrida foi avaliado: 

- Aparecimento dos RNAs ribossômicos (RNAr) 18S e 28S; 

- Degradação do material; 

- Contaminação com DNA genômico. 

As amostras foram armazenadas em deep freezer (-70 0C).  

 

 

Figura 4. Avaliação da integridade do RNA e contaminação com DNA genômico. 

Gel de agarose 1% mostrando a ausência de contaminação com DNA genômico e 
degradação do RNA. As bandas são referentes ao RNAr 28S e 18S, aos incubação 
das ilhotas em (da esquerda para a direita) 5,6 mM, 5,6 mão, 16,7 mM e 16,7 
mM+AO. 

28S→ 

18S→ 



 37 

3.6.4 RT-PCR (“Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction”)  

  

Para reação de transcrição reversa o cDNA foi obtido a partir do RNA total extraído 

das amostras de ilhota. A cada tubo foram adicionados: 3 g do RNA total, tampão DNAse 

10x e DNAse (1U/ L). Após incubação de 15 minutos a 25 C a DNAse foi inibida com 

EDTA (25 mM) durante 10 minutos a 65 oC, em seguida foram adicionados primers 

randômicos (146 ng/ L) e incubados a 70 oC por 10 minutos. Os reagentes tampão RT 5x, 

DTT (100 mM) e dNTP mix (10 mM) e a enzima Tanscriptase Reversa SuperScript III foram 

adicionados e as amostras foram incubadas por 10 minutos a 25 oC, 52 minutos a 42oC e 15 

minutos a 70 ºC. A amostras de cDNA foram armazenadas a -20 oC . A reação foi realizada 

utilizando termociclador Multicycler PTC-0200 (Mj Research, Inc, Walhan, MA, USA). 

 

3.6.5 Sequência dos Primers   

  

A sequência dos primers foi obtida a partir do RNAm obtidos no Genbank dos genes 

estudados:  GPR40 (NM_153304.1), pró-insulina (NM_019129.2), p47PHOX (NM_053734.2), 

Noxo1 (NM_001106986.1), p67PHOX (NM_010877.4),  Noxa1 (NM_001100171.1), Nox2 

(NM_023965.1), Nox1 (NM_053683.1), Nox4 (NM_053524.1), p22PHOX (NM_024160.1) e 

HPRT (hipoxantina fosforibosiltransferase) (NM_012583.2). Após obtenção da sequência de 

RNAm estas foram colocadas e analisadas pelo programa GeneRunner 3.5©. Em seguida foi 

utilizado a ferramenta Blast do sítio http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi para verificação da 

especificidade do primer para o gene em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_001106986.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_001100171.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_023965.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_053683.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_053524.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_024160.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_012583.2
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Tabela 1 – Sequência dos primers utilizados para reação de PCR em tempo real 
Gene Sequência dos primers (5’  3’)  

GPR40 Sense: TCCTTTGCCACCTGGGACTG 

Antisense: CATTCACGGGTATGTTGATGCC 

Pró-Insulina Sense: CAGGTCATTGTTCCAACATGGC 

Antisense: ACTTCACGACGGGACTTGGG 

p47
PHOX

 Sense: CACCTTCATTCGCCACATCGC 

Antisense: ACGCTGCCCATCATACCACCTG 

Noxo1 Sense: TGGCAAGTCCAAGACACCCAG                             

Antisense: CCAGCACACAGAGAAGGCAAAC                   

p67
PHOX

 Sense: TACACCATCCTGGACAACCTGC                            

Antisense: TCCTCGCTGGAAGTAAGCCAC                        

Noxa1 Sense: GTACTTCAACATGGGCTGCGTG                                   

Antisense: TGGTCACTGCTTGGTCAAATGC                             

Nox2 ou gp91
PHOX

 Sense: GAAGGGATTCAGGATGGAGGTG 

Antisense: CTTCACTGGCTGTACCAAAGGG 

Nox1 Sense: CTTCCTCACTGGCTGGGATA 

Antisense: CGACAGCATTTGCGCAGGCT 

Nox4 Sense: CCTCTGTCTGCTTGTTTGGCTG  

Antisense: GCTAGGGACCTTCTGTGATCCG 

p22
PHOX

 Sense: GAGGTCCGCAAGAAGCCAAG                               

Antisense: GAAACTCAAGCAGGAGCCACTG                    

HPRT Sense: GCTGAAGATTTGGAAAAGGTGT 

Antisense: ACAGAGGGCCACAATGTGAT 
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3.6.6 PCR em Tempo Real   

  

Os ensaios de real-time PCR foram realizados utilizando o cDNA obtido como 

descrito no item 5.6.4 para genes correspondentes a GPR40, pró-insulina, p47PHOX, Noxo1, 

p67PHOX, Noxa1 , Nox1, Nox2, Nox4 e p22PHOX. O HPRT foi utilizado como gene 

constitutivo e em paralelo aos outros genes, pois não alterou sua expressão nos tratamentos 

realizados. A expressão dos genes correspondentes foi avaliada por PCR em tempo real 

utilizando o equipamento ROTOR GENE 6000 (Corbett Research, Mortlake, Australia) e o 

SYBR GREEN (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) para quantificação fluométrica. Para tal foi 

utilizado 1µL de cDNA ao qual foi adicionado 0,5 µL de primer sense e 0,5 µL de primer 

anti-sense, 10,5 µL de H2O deionizada tratada com DEPC e 12,5 µL de SYBR GREEN 

(Invitrogen®). 

A quantificação relativa do valor de cada gene alvo foi analisada utilizando o método 

do CT comparativo 108. O valor do CT é o número de ciclos calculado onde o sinal de 

fluorescência emitido está significativamente acima dos níveis basais. Quanto menor o CT 

significa que foi necessário menor número de ciclos para realizar a amplificação e por isso 

indica maior expressão do gene (cDNA), que pode variar de acordo com o tratamento 

realizado. Para tal avaliação quantitativa relativa foi utilizada a seguinte a formula 2-ΔΔCT e 

quanto maior o valor obtido maior a expressão do gene avaliado em cada tratamento. 

Para avaliação da eficácia do HPRT como gene constitutivo foi observado se não 

havia diferença superior a uma unidade de CT entre cada tratamento e em todos os 

experimentos realizados essa diferença foi inferior a 1, demonstrando assim a eficiência desse 

gene para ser utilizado como normalizador. 

 

3.7 Avaliação do Conteúdo de Superóxido    

  

O conteúdo de superóxido) foi determinado utilizando o método de fluorescência com 

diidroetídeo 109. O Diidroetídeo (DHE) é uma sonda redox-sensível, extensamente usada para 

detectar a produção intracelular de ânion superóxido. Em estudo por HPLC foi demonstrado 

que a reação entre o superóxido e o DHE resulta na formação de um produto oxidado e este se 

intercala às bases de DNA, corando o núcleo com uma fluorescência vermelha 24, 67. 

Grupos de 20 ilhotas foram pré-incubadas durante 30 minutos em 5,6 mM glicose e 

incubadas durante 40 minutos na presença de 5,6 mM ou 16,7 mM glicose e sob a adição de 

100 µM de ácido oleíco a 37 C em banho-maria sob agitação. Em seguida, as ilhotas foram 
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retiradas do banho e adicionou-se a hidroetidina (1 L/100 L) numa concentração final de 

100 M e incubou-se por 20 minutos a temperatura ambiente. Após a incubação, a solução de 

incubação foi retirada, as ilhotas foram lavadas em Krebs Henseleit e transferidas para 

lâminas para cultura (chamber slide system).  

A produção da fluorescência foi analisada em microscópio confocal (LSM 510 – 

Aaxiovert 100M – Carl Zeiss; Jena – Germany). Para tanto, as ilhotas foram submetidas à 

excitação com laser de argônio no comprimento de onda 488 nm, sendo o máximo de emissão 

capturado no comprimento de 575 nm. A obtenção das imagens foi realizada com uma 

objetiva de 20x, sendo utilizados parâmetros idênticos entre as amostra de uma mesma 

sequência experimental. Para a quantificação da fluorescência é feita a projeção das secções e 

utilizado o programa “Image J. 1.33u” (Wayne Rasband, National Institutes of Health, USA). 

Os dados são expressos em unidades arbitrárias. 

Para os experimentos com a superóxido dismutase permeável à membrana (PEG-

SOD) as ilhotas foram pré-incubadas durante 1 hora em solução de KH com 5,6 mM de 

glicose na presença ou não da PEG-SOD, em seguida as soluções foram trocadas para os 

estímulos utilizados nos outros experimentos ainda na presença da PEG-SOD por mais 40 

minutos (Figura 5). A hidroetidina foi adicionada como já citado anteriormente. 
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Figura 5. Representação do conteúdo de superóxido após incubação com a PEG-SOD 

Avaliação do conteúdo de superóxido de ilhotas pancreáticas isoladas após incubação com 
SOD permeável à membrana (PEG-SOD). Exposição das ilhotas durante 1 hora a 37 oC às 
concentrações de 5,6 mM de glicose na presença ou não de PEG-SOD (50 U/mL). Em 
seguida as ilhotas foram incubadas durante 40 minutos na presença de 5,6 mM de glicose 
(5,6mM), 5,6 mM de glicose e ácido oléico (5,6 mM+AO), 16,7 mM de glicose (16,7mM), 
16,7 mM de glicose e ácido oléico (16,7mM+AO). (A) Avaliação do conteúdo de 
superóxido na presença de concentração de 5,6 mM de glicose; (B) Avaliação do conteúdo 
de superóxido na presença de concentração de 16,7 mM de glicose. Os resultados estão 
expressos como média  erro padrão da média (n= 6 – 8)). One-way ANOVA, Tukey’s 
mutiple comparison test. 
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3.8 Metabolismo     

  

3.8.1 Metabolismo da Glicose     

  

A avaliação do metabolismo da glicose em ilhotas expostas ao oleato por 1h a 37oC 

foram realizadas pelo método da descarboxilação da glicose. Esse método consiste em 

administrar no meio de incubação das ilhotas 0,3 µCi/mL de glicose marcada (U-14C Glicose) 

para dosar quanto de 14CO2 foi produzido. 

 Aproximadamente 120 ilhotas foram incubadas em 1,2 mL de solução de KH nas 

condições já citadas anteriormente na presença ou não de oleato. Em cada um dos “vials” 

fechados com tampas de borracha utilizados para incubação das ilhotas foi inserido um 

eppendorf com papel filtro embebido em 400µL de feniletilamina:metanol (1:1) e 

permaneceram em banho a 37 oC durante 1 hora. Para interromper a reação e liberar o CO2 

para que esse seja captado pelo papel filtro foi utilizado 400 µL de ácido clorídrico sem abrir 

os “vials”. Foram mantidos mais 1 hora em banho a 37 oC para total liberação do CO2 e foram 

retirados os papéis de filtro e embebidos em líquido de cintilação. Os dados são obtidos em 

[14C CO2] pmol/ilhota/hora. 

 

3.8.2 Metabolismo do Ácido Oléico     

  

A avaliação do metabolismo do ácido oléico foi realizada da mesma forma que ao da 

glicose, porém foi utilizado 0,2 µCi de oleato marcado (U-14C Ácido Oléico). 

 Os grupos analisados foram os expostos às duas concentrações de glicose na presença 

do ácido oléico. Os dados são obtidos em [14C CO2] pmol/ilhota/hora. 

 

3.9 Oligonucleotídeo Antisense (AS) para o Componente p47
PHOX

 da NAD(P)H oxidase

  

O desenho do oligonucleotídeo antisense foi realizado utilizando o programa da 

empresa Integrated DNA Technologies (IDT). Para isso foi utilizada a sequência do RNA do 

gene da p47PHOX (GeneID: 114553) e foi obtida uma seqüência de 18 bases específica para a 

proteína de interesse, pois sequências muito maiores são destruídas ao entrarem na célula. O 

antisense utilizado só apresenta homologia com o p47PHOX e a sequência controle negativo 

(“scrambled” ou sense) não apresenta homologia a qualquer gene conhecido. 
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As ilhotas foram isoladas e mantidas durante 4h em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC 

em meio OPTI-MEM com Lipofectamina 2000 e 10 mM de glicose na presença ou ausência 

do oligonucleotídeo antisense e do “scrambled” ou sense (200 nM para ambos) para o 

p47PHOX. Após 4h de transfecção foi adicionado meio RPMI-1640 com 5 mM de glicose e 

10% de soro fetal inativado e as ilhotas foram mantidas durante 20 horas em estufa de O2/CO2 

(95/5%) a 37 oC.  

  

Tabela 2 – Sequência de oligonucleotídeos antisense e “scrambled” para inibição da subunidade 

p47
PHOX

 da NAD(P)H oxidase 
 Sequência 

“Scrambled” ou sense 5’ – TTT TCC CCC AGG CCC AAT – 3’ 

Antisense 5’ – CTT CAT TCG CCA CAT CGC – 3’ 

 

 

Para verificar a efetividade da inibição do p47PHOX pelo antisense após o período de 

incubação as ilhotas foram lavadas em KH e homogeneizadas em tampão de extração de 

proteínas e as membranas foram incubadas com anticorpo anti-p47PHOX. Em seguida foi 

quantificado o conteúdo total da p47PHOX e da α-tubulina para verificar a alteração de seu 

conteúdo em relação ao controle (sem oligo) e ao “scrambled” (ou sense).  

Todas as avaliações realizadas após incubação com antisense foram realizadas após 

estímulo com alta concentração de glicose, na presença ou não do ácido oléico, pois os efeitos 

desse ácido graxo foram observados somente nessa concentração de glicose. Posteriormente à 

validação do bloqueio da NAD(P)H oxidase pelo antisense foram realizados experimentos 

para avaliar: conteúdo de superóxido, secreção de insulina e oxidação da glicose como já 

descritos anteriormente.  

 

3.10 RNA de Interferência (RNAi) para o Receptor de Ácidos Graxos GPR40     

  

Para inibição da expressão do receptor de ácidos graxos (GPR40) foi utilizada a 

metodologia do RNA de interferência (RNAi). O RNAi, o qual só é complementar ao GPR40, 

e a correspondente sequência “scrambled”, a qual não é complemetar a qualquer outra 

sequência de RNA foram obtidos da Invitrogen, onde já foram pré-validados. O fornecedor 
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forneceu 3 sequencias diferentes de RNAi para serem testadas a fim de obter qual a mais 

efetiva para inibição da expressao do GPR40. 

 

Tabela 3 – Sequência de RNAi testadas para inibição do GPR40 

 

 

Para a realização da inibição as células B INS-1E foram pré-incubadas durante 7 horas 

em meio Optimen sem soro com 11 mM de glicose. Após esse período o Optimen foi retirado 

e as células lavadas com meio RPMI 1640 suplementado com soro fetal bovino (10%), 

piruvato de sódio (1 mM),  2-mercaptoetanol (50 µM), glutamina (2 mM), HEPES (10 mM), 

penicillina (100 U/mL) e , and estreptomicina (100 µg/mL). Em seguida as células ficaram 48 

horas em meio de cultivo completo até a realização de experimentos posteriores. Ao fim das 

48h de inibição foi quantificada a porcentagem de inibição obtida em cada sequência testada e 

a maior redução na expressão do GPR40 foi observada na sequência 2. A partir desse ponto 

todos os experimentos foram realizados com a sequência “scrambled” e com a sequência 2 do 

RNAi.  

Todas as avaliações realizadas após incubação com RNAi foram realizadas após 

estímulo com alta concentração de glicose, na presença ou não do ácido oléico, pois os efeitos 

desse ácido graxo foram observados somente nessa concentração de glicose. Para verificar a 

efetividade da inibição do GPR40 será utilizada a mesma metodologia para o antisense da 

p47PHOX descrito no item 3.9. Posteriormente à validação do bloqueio do GPR40 pelo RNAi 

foram realizados experimentos para avaliar: conteúdo de superóxido e secreção de insulina 

como já descritos anteriormente na presença de 16,7 mM de glicose.  

 

 

Sequência 1 5’-3’:UACAUAGAGAGCGAAGGAGAGCUGU 

 5’-3’: ACAGCUCUCCUUCGCUCUCUAUCUA 

Sequência 2 5’-3’: AUUCACGGGUAUGUUGAUGCCCAGG 

 5’-3’: CCUGGGCAUCAACAUACCCGUGAAU 

Sequência 3  5’-3’: AAGAGCAGAAUCGAGAAACUGAGUC 

 5’-3’: GACUCAGUUUCUCGAUUCUGCUCUU 
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3.11 Análise Estatística 

 
Os resultados foram apresentados como média  erro padrão da média. O intervalo 

mínimo de significância considerado foi de 95% (p<0,05). Para cada sequência experimental 

as diferenças entre as condições foram determinadas por análise de variância (ANOVA), de 

uma ou duas vias, seguido de comparações entre as condições pelo pós-teste de Tukeyi, como 

especificado na legenda da figura. Para sequências experimentais com apenas duas condições, 

a diferença foi determinada por teste “t” de student. O programa utilizado para análise 

estatística foi o Graphpad Prism data analysis and package (v4.03, GraphPad Software, Inc., 

San Diego, Califórnia, EUA).    
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4 RESULTADOS 

4.1 Avaliação da Ação do Ácido Oléico em Ilhotas Isoladas  

  

4.1.1 Secreção Estática de Insulina   

  

O tratamento das ilhotas pancreáticas durante 1 hora em KH (0,1% de BSA) com 100 

μM de ácido oléico (AO) provocou aumento de 50% na secreção de insulina em 16,7 mM de 

glicose. O aumento da secreção de insulina induzido pela alta concentração de glicose foi de 

três vezes. A fim de investigar se o metabolismo dos ácidos graxos estava mediando o 

aumento na secreção de insulina foi realizada a inibição da de algumas vias de metabolismo 

do ácido oléico. A inibição da enzima CPT-1, responsável pelo transporte de ácidos graxos 

para o interior da mitocôndria para que sejam oxidados, com etomoxir, impediu o aumento da 

secreção de insulina induzida pelo ácido oléico. O análogo não-metabolizável do ácido oléico 

(metil-oleato, MAO) também inibiu a resposta de aumento de secreção induzida pelo AO 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efeito da glicose e do ácido oléico na secreção de insulina de ilhotas pancreáticas 

isoladas. 

As ilhotas foram mantidas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) na presença de 5,6 
mM ou 16,7 mM de glicose na presença ou não de AO (100 µM). As ilhotas foram pré-
incubadas durante 30 min em 5,6 mM de glicose na presença ou não do inibidor de oxidação 
de ácidos graxos, etomoxir (50 µM – Eto), ou do análogo do AO não-metabolizável (metil-
oleato – MAO). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média (n= 6 – 
8). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple comparison test. 
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4.1.2 Metabolismo da Glicose  

 

A alta concentração de glicose promoveu aumento em seu metabolismo de 

aproxiamdamten quatro vezes. A presença do ácido oléico não alterou a oxidação da glicose 

em 5,6 mM de glicose, porém a reduziu em 50% em 16,7 mM (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Efeito da presença do ácido oléico na oxidação da glicose em ilhotas pancreáticas 

isoladas 

As ilhotas foram mantidas por 1h a 37 oC  em KH (0,1% de BSA) na presença de 5,6 mM 
ou 16,7 mM de glicose na presença ou não de AO (100 µM). Os resultados estão expressos 
como média ± erro padrão da média (n= 4 – 6). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple 
comparison test. 
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4.1.3 Metabolismo do Ácido Oléico  

 

Sabendo da importância da oxidação dos ácidos graxos na secreção de insulina 

induzida pelo AO foi observado aumento do metabolismo do ácido oléico de 

aproximadamente 3,5 vezes na presença de alta concentração de glicose (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efeito da alta concentração de glicose na oxidação do ácido oleíco 

As ilhotas foram mantidas por 1h a 37 oC  em KH (0,1% de BSA) na presença de 5,6 mM 
ou 16,7 mM de glicose na presença ou não de AO (100 µM). Os resultados estão expressos 
como média ± erro padrão da média (n= 5). Student t test, paired t test. 
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4.1.4 Avaliação do conteúdo de Superóxido  

 

A presença de ácido oléico induziu aumento no conteúdo de superóxido quando em 

16,7 mM de glicose tanto em ilhotas pancreáticas isoladas quanto na linhagem de células B 

INS-1E (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efeito do ácido oléico no conteúdo de superóxido de ilhotas isoladas e na linhagem de 

células β (INS-1E)  

As ilhotas ou células INS-1E foram mantidas por 1h a 37 oC em KH (0,1% de BSA) na 
presença de 16,7 mM de glicose na presença ou não de AO (100 µM). Os resultados estão 
expressos como média ± erro padrão da média (n= 6 – 8). Student T test, paired t test. 
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Em células INS-1E, a inibição do metabolismo de ácidos graxos e a utilização do 

análogo do oleato não-metabolizável (MAO) aboliram o aumento no conteúdo de superóxido 

induzido pelo AO assim como já observado no item 4.1.1 para secreção de insulina em ilhotas 

pancreáticas isoladas. A inibição da PKC após incubação com calphostin C novamente aboliu 

o efeito do ácido oléico em produzir aumento no conteúdo de superóxido em células INS-1E 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Efeito da inibição da oxidação do ácido oléico e da inibição da PKC no conteúdo de 

superóxido de células INS-1E 

 As células INS-1E forma mantidas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) na presença 
de 16,7 mM de glicose na presença ou não de ácido oleíco (100 µM). As céluals INS-1E 
forma pré-incubadas durante 30 min em 5,6 mM de glicose na presença ou não do inibidor 
de oxidação de ácidos graxos, etomoxir (50 µM – Eto), ou do inidor da PKC, calphostin C 
(5 µM – Calphostin C). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média 
(n= 4 – 5). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple comparison test. 
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4.1.5 Avaliação do Conteúdo Protéico  

 

Como a inibição da PKC aboliu o efeito do ácido oléico em aumentar o conteúdo de 

superóxido e PKC é uma potente ativadora da NAD(P)H oxidase foi avaliado o conteúdo 

protéico da PKC e da subunidade Nox2 da NAD(P)H oxidase. A proteína α-tubulina foi 

utilizada como controle interno e não apresentou alteração em seu conteúdo em qualquer dos 

experimentos. Para todas as proteínas avaliadas foi realizada uma razão em relação à α-

tubulina. O conteúdo protéico de GPR40 apresentou-se aumentado na presença de ácido 

oléico quando comparado a 16,7 mM de glicose. O conteúdo protéico total de PKC e Nox2 

também apresentou-se aumentado quando na presença de ácido oléico (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Efeito do ácido oléico no conteúdo protéico de GPR40, PKC e Nox2 de ilhotas 

pancreáticas isoladas  

As ilhotas isoladas foram mantidas por 1h a 37 oC em KH (0,1% de BSA) na presença 
de 16,7 mM de glicose na presença ou não de AO (100 µM). Representação gráfica das 
proteínas GPR40, PKC, Nox2 após uma hora de exposição a 16,7 mM de glicose na 
presença ou ausência de AO. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão 
da média (n= 3 – 5). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple comparison test. 
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4.1.6 Avaliação da Expressão Gênica  

 

O tratamento com 16,7 mM de glicose na presença de AO por 1h provocou 

diminuição na expressão gênica dos genes pró-insulina (60 – 70 %) e do GPR40 (45 – 55 %). 

As subunidades da NAD(P)H oxidase avaliadas não se apresentaram modificadas após 

tratamento com ácido oléico em ambas concentrações de glicose, com exceção da Nox1 

(homólogo da Nox2). A expressão gênica da Nox1 apresentou-se aumentada após tratamento 

com ácido oléico em ambas as concentrações de glicose (Tabela 1). 

 

Tabela 4 – Quantificação relativa da expressão gênica após exposição ao ácido oléico 
 5,6 mM 5,6 mM+AO 16,7 mM 16,7 mM+AO 

p47
PHOX

 1,31 ± 0,34 1,65 ± 0,34 1,31 ± 0,44 1,37 ± 0,39 

Noxo1 0,95 ± 0,38 0,55 ± 0,14 0,75 ± 0,09 0,39 ± 0,08 

p67
PHOX

 1,49 ± 0,59 1,57 ± 0,39 1,27 ± 0,21 1,48 ± 0,24 

Noxa1 0,84 ± 0,13 0,83 ± 0,16 0,39 ± 0,05 0,55 ± 0,09 

Nox2 0,93 ± 0,36 1,42 ± 0,30 1,15 ± 0,43 0,52 ± 0,25 

Nox1 0,60 ± 0,15  1,45 ± 0,35** 0,49 ± 0,22 5,82 ± 2,01** 

Nox4 0,92 ± 0,39 1,41 ± 0,08* 1,65 ± 0,53 2,99 ± 0,38* 

P22
PHOX

 0,96 ± 0,38 1,05 ± 0,27 0,87 ± 0,16 1,24 ± 0,13 

Quantificação relativa de genes da pró-insulina, GPR40, p47PHOX, Noxo1, p67PHOX, Noxa1, Nox2, 
Nox1, Nox4, p22PHOX e HPRT de ilhotas pancreáticas isoladas por PCR em tempo real (n= 5 – 9). 
Exposição das ilhotas durante 1 hora a 37 oC às concentrações de 5,6 mM de glicose, 5,6 mM de 
glicose e ácido oléico (5,6mM+AO), 16,7 mM de glicose, 16,7 mM de glicose e ácido oléico 
(16,7mM+AO). Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média (n= 5 – 8). One-
way ANOVA, Tukey’s mutiple comparison test. 
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4.2 Avaliação da Ação do Ácido Oléico via GPR40  

 

A avaliação da função do GPR40 no processo de  secreção de insulina foi realizada 

utilizando o método do RNA de interferência (RNAi – GPR40) para reduzir a expressão do 

receptor. Após incubação das células INS-1E durante 48h na presença do RNAi foi observada 

redução na expressão do receptor GPR40 em 45 – 50%, o que comprova a eficácia do RNAi 

em inibir a expressão da proteína (dados não apresentados). A inibição do receptor GPR40 

por RNAi não alterou a secreção de insulina induzida pelo ácido oléico. Foi observado 

aumento na secreção de insulina induzido pelo ácido oléico tanto no grupo “scrambled” 

quanto no exposto ao RNAi efetivo para o GPR40 (RNAi – GPR40) (Figura 12). Dessa 

forma, o receptor GPR40 parece não estar envolvido no processo de secreção de insulina 

induzido pelo ácido oléico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efeito da inibição do receptor de ácidos graxos GPR40 na secreção de insulina 

induzida pelo ácido oléico em células β INS-1E 

Avaliação da secreção de insulina de células INS-1E mantidas durante 48h em meio de 
cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC. Exposição das células INS-1E 
por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de glicose na 
presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Previamente 
as ilhotas foram tratadas com sequência “scrambled” ou RNAi contra GPR40 (RNAi-
GPR40) durante 48 h. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média 
(n= 5). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple comparison test. 
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Devido à possível interação entre a via do GPR40 e a da NAD(P)H oxidase através da 

ação da PKC, que está aumentada em ilhotas pancreáticas expostas ao ácido oléico (Figura 

11), investigou-se a possbilidade de indução de aumento do conteúdo de superóxido pelo 

GPR40. O aumento no conteúdo de superóxido obervado anteriormente em ilhotas e células 

INS-1E foi mantido no grupo tratado com a sequência “scrambled” do RNAi, comprovando 

que essa sequência não é capaz de alterar as respostas celulares. Na presença do RNAi (RNAi 

– GPR40) as céluals INS-1E mantiveram a mesma resposta de aumento no conteúdo de 

superóxid induzido pelo AO (Figura 13), sugerindo novamente ausência de ativação do 

receptor por essa concentração de AO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Efeito da inibição do receptor GPRro no conteúdo de superóxido após incubação com 

ácido oláeico em células β INS-1E 

 Avaliação do conteúdo de superóxido de células INS-1E mantidas durante 48h em meio 
de cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC. Exposição das células INS-
1E por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de glicose na 
presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Previamente 
as ilhotas foram tratadas com sequência “scrambled” ou RNAi contra GPR40 (RNAi-
GPR40) durante 48 h. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão da média 
(n= 5). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple comparison test. 
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4.3 Avaliação da Ação do Ácido Oléico via NAD(P)H oxidase  

 

4.3.1 “Knockdown” da subunidade p47
PHOX

 da NAD(P)H oxidase (Oligonucleotídeo 

antisense – AS-p47
PHOX

)  

 

Para avaliarmos a ação do ácido oléico na NAD(P)H oxidase foi utilizado o método do 

oligonucleotídeo antisense, que inibe a tradução das proteínas, para reduzir a expressão da 

subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase. Após incubação das ilhotas por 24h na presença 

do oligo antisense foi observado redução da expressão da proteína p47PHOX em 60%, o que 

comprova a eficácia do oligonucleotídeo em inibir a expressão da proteína. Não foi observada 

diferença entre o grupo incubado sem oligonucleotídeo e com o “scrambled”, comprovando 

que o efeito observado no grupo AS foi gerado pela especificidade de sua seqüência em ligar-

se ao RNAm da p47PHOX da célula (Figura 14). 
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Figura 14. Efeito da transfecção de ilhotas pancreáticas isoladas com oligonucleotídeo antisense 

para ao subunidade p47
PHOX

 da NAD(P)H oxidase no conteúdo protéico desta 

subunidade 

Avaliação do conteúdo protéico de p47PHOX de ilhotas pancreáticas isoladas mantidas em 
meio de cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC. Os grupos foram 
previamente mantidos por 24 h na ausência do oligonucleotídeo (Crtl), na presença do 
“scrambled” (“Scrambled”) e na presença do oligonucleotídeo antisense para a 
subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (AS – p47PHOX). Os resultados estão expressos 
como média ± erro padrão da média (n= 3). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple 
comparison test. 

 

Ctrl "Scrambled" AS-p47PHOX
0

25

50

75

100

125

P<0.05

P<0.05

U
n

id
a

d
e

s
 a

rb
ri

tá
ri

a
s

 (
%

)



 57 

4.3.1.1 Conteúdo de Superóxido  

 

O grupo “scrambled” manteve a resposta de aumento no contéudo de superóxido 

induzida pelo AO. A inibição da enzima NAD(P)H oxidase pelo AS para a subunidade 

p47PHOX promoveu redução no conteúdo de superóxido induzido pela alta concentração de 

glicose superior a 50%. O AS-p47PHOX impediu o aumento no conteúdo de superóxido 

induzido pelo AO em 75%, indicando uma possível função da NAD(P)H oxidase na produção 

de EROs induzida pelo AO (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efeito do ácido oléico no conteúdo de superóxido de ilhotas pancreáticas isoladas após 

inibição da p47
PHOX

 

Avaliação do conteúdo de superóxido de ilhotas pancreáticas isoladas mantidas em meio 
de cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC. Exposição das ilhotas por 1 
hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de glicose na presença 
(16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Os grupos foram 
previamente mantidos por 24 h na ausência do oligonucleotídeo (Crtl), na presença do 
“scrambled” (“Scrambled”) e na presença do oligonucleotídeo antisense para a 
subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (AS – p47PHOX). Os resultados estão expressos 
como média ± erro padrão da média (n= 5 – 8). Student t test, paired t test. 
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4.3.1.2 Secreção de Insulina  

 

A inibição da subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase diminuiu a secreção de 

insulina induzida pela alta concentração de glicose. No entanto, o aumento na secreção de 

insulina induzido pleo AO foi mantido após inibição da enzima (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efeito do ácido oléico na secreção de insulina de ilhotas pancreáticas isoladas após 

inibição da p47
PHOX

 

Avaliação da secreção de insulina de ilhotas pancreáticas isoladas mantidas em meio de 
cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC (n = 7 – 10). Exposição das 
ilhotas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de glicose 
na presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Os grupos 
foram previamente mantidos por 24 h na ausência do oligonucleotídeo (Crtl), na presença 
do “scrambled” (“Scrambled”) e na presença do oligonucleotídeo antisense para a 
subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (AS – p47PHOX). Os resultados estão expressos 
como média  erro padrão da média (n= 7 – 10). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple 
comparison test. 
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Contudo, pode ser observada uma diferença na secreção de insulina entre as ilhotas 

expostas somente à glicose nos grupos “scrambled” e AS-p 47PHOX (Figura 16). Foi calculada 

a razão (%) da secreção de insulina dos grupos expostos ao ácido oléico (16,7mM+AO) em 

relação ao grupos expostos somente à glicose (16,7mM). Pontanto, se as ilhotas expostas a 

16,7 mM de glicose secretassem a mesma quantidade de insulina independentemente da 

inibição da NAD(P)H oxidase seria observado um aumento na secreção de insulina no grupo 

16,7mM+AO em relação ao 16,7 mM após inibição da enzima (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Efeito do ácido oléico na razão de secreção de insulina em ilhotas pancreáticas 

isoladas após inibição da p4
7PHOX

 

Avaliação da razão de secreção de insulina (%) entre os grupos expostos ao ácido oléico 
(16,7mM+AO) e os grupos expostos somente à glicose (16,7mM) de ilhotas pancreáticas 
isoladas mantidas em meio de cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC 
(n = 7 – 10). Exposição das ilhotas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à 
concentração de 16,7 mM de glicose na presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) 
de ácido oléico (100 µM). Os grupos foram previamente mantidos por 24 h na ausência do 
oligonucleotídeo (Crtl), na presença do “scrambled” (“Scrambled”) e na presença do 
oligonucleotídeo antisense para a subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (AS – 
p47PHOX). Os resultados estão expressos como média  erro padrão da média (n= 7 – 10). 
Student t test, paired t test. 
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4.3.1.3 Metabolismo da Glicose   

 

As ilhotas expostas à sequência “scrambled” apresentaram o mesmo padrão de 

redução na oxidação da glicose já observado em ilhotas frescas (Figura 7). No entanto, o AS – 

p47PHOX da NAD(P)H oxidase promoveu um aumento na oxidação da glicose para níveis 

semelhantes aos observados em 16,7 mM de glicose nos grupos “scrambled” (Figura 7), 

assim como observado na secreção de insulina (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efeito do ácido oléico na oxidação da glicose em ilhotas pancreáticas isoladas após 

inibição da p47
PHOX

 

Avaliação da oxidação da glicose de ilhotas pancreáticas isoladas mantidas em meio de 
cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC. Exposição das ilhotas por 1 
hora a 37oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de glicose na presença 
(16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Os grupos foram 
previamente mantidos por 24 h na ausência do oligonucleotídeo (Crtl), na presença do 
“scrambled” (“Scrambled”) e na presença do oligonucleotídeo antisense para a 
subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (AS – p47PHOX). Os resultados estão expressos 
como média  erro padrão da média (n= 4 – 5). One-way ANOVA, Tukey’s mutiple 
comparison test. 
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 Assim como observado no item anterior para a secreção de insulina, a oxidação da 

glicose no grupo exposto ao AS e estimulado com 16,7 mM de glicose apresentou-se reduzida 

em relação ao grupo “scrambled”. Dessa forma, a relação entre os grupos expostos ao ácido 

oléico (16,7mM+AO) e os grupos expostos somente à glicose (16,7mM) é maior nas ilhotas 

que tiveram a NAD(P)H oxidase inibida (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efeito do ácido oléico na oxidação da glicose em ilhotas pancreáticas isoladas após 

inibição da p47
PHOX

 

Avaliação da razão de oxidação da glicose (%) entre os grupos expostos ao ácido oléico 
(16,7mM+AO) e os grupos expostos somente à glicose (16,7mM) de ilhotas pancreáticas 
isoladas mantidas em meio de cultura RPMI-1640 em estufa de O2/CO2 (95/5%) a 37 oC. 
Exposição das ilhotas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 
mM de glicose na presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 
µM). Os grupos foram previamente mantidos por 24 h na ausência do oligonucleotídeo 
(Crtl), na presença do “scrambled” (“Scrambled”) e na presença do oligonucleotídeo 
antisense para a subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (AS – p47PHOX). Os resultados 
estão expressos como média  erro padrão da média (n= 7 – 10). Student t test, paired t 
test. 
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4.3.2 “Knockout” da Subunidade Nox2 NAD(P)H oxidase (Nox2 – KO)  

 

A fim de comprovar a função da NAD(P)H oxidase na função da ilhota pancreática 

após estímulo com ácido oléico foi utilizada uma linhagem de camundongos KO para o gene 

da subunidade Nox2 da NAD(P)H oxidase. Nos camundongos KO para a subunidade Nox2 

da NAD(P)H oxidase o ácido oléico não induziu o aumento no conteúdo de superóxido, que 

foi observado nos animais controle (Ctrl), bem como obervado na figura 15 do item 4.3.2 em 

ilhotas com reduzida expressão da subunidade p47PHOX da NAD(P)H oxidase (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efeito do ácido oléico no conteúdo de superóxido de ilhotas pancreáticas isoladas de 

camundongos Nox2-KO 

Avaliação do conteúdo de superóxido de ilhotas pancreáticas isoladas de camundongos 
controle (Ctrl) e “knockout” para a subunidade Nox2 da NAD(P)H oxidase. Exposição 
das ilhotas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de 
glicose na presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Os 
resultados estão expressos como média  erro padrão da média (n= 3). Student t test, 
paired t test. 
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induzido pelo ácido oléico já observado anteriormente em ilhotas de ratas (Figuras 6 e 16). E, 

corroborando os dados das ilhotas AS-p47PHOX, as ilhotas dos camundongos Nox2-KO 

apresentaram manutenção da secreção de insulina em resposta ao ácido oléico (Figura 21).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Efeito do ácido oléico na secreção de insulina de ilhotas pancreáticas isoladas de 

camundongos Nox2-KO 

Avaliação da secreção de insulina de ilhotas pancreáticas isoladas de camundongos 
controle (Ctrl) e “knockout” para a subunidade Nox2 da NAD(P)H oxidase. Exposição 
das ilhotas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à concentração de 16,7 mM de 
glicose na presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) de ácido oléico (100 µM). Os 
resultados estão expressos como média  erro padrão da média (n= 4). One-way ANOVA, 
Tukey’s mutiple comparison test. 
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 Da mesma forma ao observado no item 4.3.3, após inibição da NAD(P)H oxidase pelo 

antisense, os animais Nox2-KO apresentaram redução da secreção de insulina após estímulo 

somente com glicose. Se todos os animais expostos a 16,7 mM de glicose (ctrl ou KO) 

apresentassem mesma secreção de insulina, os animais Nox2-KO apresentariam aumento na 

secreção após exposição ao ácido oléico quando comparados ao grupos controle (ctrl) (Figura 

22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Efeito do ácido oléico na razão de secreção de insulina em ilhotas pancreáticas 

isoladas de camundongos Nox2-KO 

Avaliação da razão de secreção de insulina (%) entre os grupos expostos ao ácido oléico 
(16,7mM+AO) e os grupos expostos somente à glicose (16,7mM) de ilhotas pancreáticas 
isoladas de camundongos controle (Ctrl) e “knockout” para a subunidade Nox2 da 
NAD(P)H oxidase. Exposição das ilhotas por 1 hora a 37 oC em KH (0,1% de BSA) à 
concentração de 16,7 mM de glicose na presença (16,7mM+AO) ou  ausência (16,7mM) 
de ácido oléico (100 µM). Os resultados estão expressos como média  erro padrão da 
média (n= 4). Student t test, paired t test. 
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5 DISCUSSÃO 

O principal nutriente estimulador da secreção de insulina em ilhotas pancreáticas é a 

glicose. O estímulo de secreção de insulina induzido pela glicose é gerado após o 

metabolismo da mesma e geração de ATP, que promove o fechamento de canais KATP e a 

abertura de canais de cálcio. Os canais de cálcio permitem a entrada desses íons, que induzem 

a secreção por ativação de diversas proteínas intracelulares e ligação a moléculas responsáveis 

pelo atracamento dos grânulos de insulina à membrana. Além da glicose, outros nutrientes 

como aminoácidos e ácidos graxos também são capazes de modular a secreção de insulina. 

Sabe-se que ácidos graxos podem induzir efeitos estimulatórios ou inbitórios na secreção de 

insulina de forma dependente da concentração e do tempo de exposição. Entretanto, os 

mecanismos pelo quais AGs exercem seus efeitos na célula B ainda não estão totalmente 

esclarecidos. Dois dos mecanismos envolvidos podem ser a regulação do metabolismo após a 

entrada dos AGs na célula ou a ligação a receptores acoplados a proteínas G específicos para 

AGs, como o GPR40, que é estimulado por ácidos graxos de cadeia média e longa. 

 A ação aguda do ácido oleico foi pouco investigada e os estudos já realizados utilizam 

concentrações mais elevadas de ácido oléico que as encontradas no plasma de ratos e 

humanos 110. O aumento na secreção de insulina induzido pelo ácido oléico somente na 

presença de alta concentração de glicose (Figura 6) demonstra a importância de concentrações 

fisiológicas (0,07 mM – 0,4 mM) 111-113 de ácido oléico no processo de secreção de insulina 

induzido pela glicose. Esse efeito já foi bem caratcterizado para outros ácidos graxos, como o 

palmitíco, que é saturado 25, 114.  

Alterações nas vias metabólicas envolvidas na geração de ATP podem alterar a 

secreção de insulina. A administração crônica de AGs, que pode induzir acúmulo de LC-CoA, 

promove regulação do metabolismo da glicose em diversos tecidos 115. Em geral, 

cronicamente a alta concentração de glicose pode inibir a oxidação de ácidos graxos como 

palmitato 63. A utilização do etomoxir, inibidor da CPT-1, enzima responsável pelo transporte 

de LC-CoA para o interiror da mitocôndria para sua posterior β-oxidação 116, e do análogo do 

AO não-metabolizável (metil-oleato) (Figura 6), comprovaram a participação da oxidação de 

ácidos graxos no aumento na secreção de insulina induzido por uma concentração fisiológica 

de ácido oléico. É possível que o oleato, através de seu metabolismo esteja regulando a 

oxidação da glicose de uma forma compensatória em ilhotas pancreáticas. Conget e 

colaboradores também observaram aumento da oxidação do AGs após 30 minutos de 

incubação com palmitato e oleato 117. A redução do metabolismo da glicose observada em 
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16,7 mM de glicose na presença de AO (Figura 7) corrobora a hipótese de que a oxidação do 

AO pode estar gerando níveis elevados de substratos inibidores do metabolismo da glicose.  

O aumento do metabolismo do AO pode ter aumentado a formação de ATP, que além 

de promover a secreção de insulina induzido por esse ácido graxo, é também um inibidor da 

PFK, enzima essencial para a via glicolítica. O aumento na oxidação de ácidos graxos 

também aumenta formação de acetil-CoA, que é inibidor da PFK-1. Em músculo esquelético 

de camundongos e humanos a administração de baixas concentrações de oleioil-CoA, forma 

na qual o AO entra na mitocôndria, aumenta, enquanto doses muito elevadas, reduzem a 

formação ATP 4, 118-120, o que pode explicar os efeitos controversos de ácidos graxos na ilhota 

pancreática. 

Após a entrada da glicose na célula β é formado piruvato, através da glicólise, que 

posteriormente é transportado para mitocôndria onde sofrerá metabolização. Na mitocôndria o 

piruvato pode seguir duas vias diferentes, uma em que sofre descarboxilação para formar 

acetil-CoA e passa a ser metabolizado no ciclo de Krebs e a outra na qual é carboxilado a 

oxalacetato, formando intermediários como malato, e posteriormente sendo exportado da 

mitocôndria para o citosol. A produção de malato, citrato e outros intermediários 

anapleróticos está altamente relacionada com a secreção de insulina 3. A alta concentração de 

piruvato carboxilase (PC) na ilhota pancreática em níveis semelhantes aos de tecidos de 

importância gliconeogênica como fígado e rins sugere uma grande importância da via de 

anaplerose nesse tecido 121. O tratamento crônico com palmitato reduz o conteúdo protéico de 

PC e promove menor secreção de insulina em linhagem de célula β, atribuindo à PC função 

relevante no processo de secreção de insulina induzido por ácidos graxos 13. Nesse mesmo 

estudo supõe-se como mecanismo compensatório da célula um aumento na oxidação da 

glicose a fim de manter o aporte necessário de ATP. A elevação da concentração de acetil-

CoA, que normalmente ocorre durante o metabolismo de ácidos graxos, inibe a atividade da 

PDH e ativa alostericamente a PC 47, 122-124. Dessa forma, é possível que, além da inibição da 

PDH, ocorra ativação da PC induzida por altas concentrações de acetil-CoA geradas pela 

oxidação do AO. O possível aumento na PC induz maior formação de oxalacetato e 

intermediários anapleróticos com consequente diminuição da oxidação da glicose . 

Além da via de oxidação, os ácidos graxos podem exercer sua função por ação do 

receptor de ácidos graxos de cadeia média e longa denominado GPR40. A ativação desse 

receptor por diversos ácidos graxos de cadeia longa, dentre eles o ácido oléico, induz ativação 

da fosfolipase C ativando a PKC, que, por sua vez está envolvida no processo de secreção de 
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insulina induzido por ácidos graxos. O GPR40 é um receptor com ação comprovada na 

secreção de insulina induzida por ácidos graxos de cadeia média e longa e a ação do oleato 

por essa via já foi demonstrada em células β isoladas ou em linhagens secretoras de insulina 
55. Foi comprovado que a ausência do GPR40 pode impedir a inibição da secreção de insulina 

observada após 48 horas de exposição ao palmitato 125. A inibição do GPR40 reduz a ativação 

do canal de KATP, sugerindo que a inibição da secreção de insulina observada após exposição 

crônica a ácidos graxos poderia ser gerada pela ativação de canais de KATP mediada pelo 

GPR40. O metabolismo dos ácidos graxos também apresenta importância nesse processo, 

pois a administração de um agonista do GPR40 não-metabolizável reduziu a ativação de 

canais de K+ 126. No entanto, Feng e colaboradores (2006) observaram redução nas correntes 

em canais de K+ voltagem dependente em células β após estímulo com o mesmo ácido graxo. 

Os resultados ainda controversos a respeito da função do GPR40 no processo de secreção de 

insulina podem ter sido gerados pela diferença no tempo e via de administração, na 

concentração e na presença ou ausência de BSA no meio de incubação.   

Não observamos efeito do GPR40 na secreção de insulina induzida pelo AO (Figura 

12), como observado anteriormente. O tratamento com ácido oléico por 1 hora aumentou a 

expressão protéica (Figura 11) do receptor, mas como não foi observado efeito do mesmo na 

secreção de insulina, é possível que o aumento do conteúdo protéico tenha sido gerado por 

uma diminuição de degradação da proteína. Dessa forma, é possível que, ao menos em ilhotas 

normais submetidas a concentrações fisiológicas de ácido oléico por 1 hora, o GPR40 não 

apresente função importante ou significativa. Muitos trabalhos têm demonstrado a 

importância desse receptor em condições de diabetes, ou em animais submetidos a condições 

de lipotoxicidade, ou em ilhotas tratadas cronicamente com altas concentrações de ácidos 

graxos. No entanto, o aumento de Ca2+ induzido pelo AO é inibido na ausência do GPR40, 

mas não observam o mesmo efeito na secreção de insulina 47. 

Os efeitos deletérios da administração crônica de acidos graxos vêm sendo associados 

a produção aumentada de EROs. Ilhotas humanas expostas ao oleato durante 48 horas 

apresentam diminuição da oxidação da glicose, aumento da oxidação do próprio oleato e 

indução da geração de EROs 127. A produção excessiva desses radicais e seu acúmulo pode 

ser danoso, induzindo apoptose da célula β e aumento de peroxidação lipídica no plasma de 

indivíduos diabéticos 128. Apesar da importância dessas moléculas na instalação de diversas 

doenças, as EROs parecem ser importantes sinalizadores de diversos processos, dentre eles a 

secreção de insulina. Camundongos com super-expressão de enzimas antioxidantes como 
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catalase (CAT) e superóxido dismutase (MnSOD) e da proteína metalotioneína são mais 

propensos a desenvolverem diabetes 100. Foi demonstrado em ilhotas isoladas expostas a 

baixas concentrações de H2O2 (1 – 4 µM), na presença de 3 mM de glicose, um aumento na 

secreção de insulina 129. Rebelato e colaboradores, porém, demonstraram em altas 

concentrações de glicose (16,7 mM de glicose) diminuição na secreção de insulina após 

exposição a concentrações semelhantes de H2O2 (5 µM) 91, 92, 130. Esses trabalhos reforçam a 

importância das espécies reativas de oxigênio na função da célula β, corroborando os dados 

recentemente publicados pelo nosso grupo de pesquisa 65, 86. É necessário, portanto, cautela na 

avaliação dos efeitos dessas moléculas, pois a determinação de uma concentração ótima de 

EROs no meio intracelular é difícil e pode ser alterada dependendo do tecido e do estado 

redox da célula. 

Ácidos graxos aumentam a produção de EROs em diversos tecidos sob condições de 

alta concentração de glicose 131 ao interferir em vários de seus sítios de formação. Na 

mitocôndria, por exemplo, o catabolismo dos ácidos graxos pode aumentar o fluxo de 

elétrons, que está associado ao aumento de H2O2 132. Concentrações baixas de ácidos graxos 

são capazes de amentar EROs de uma forma dependente de substratos geradores de NADH 

em músculo 133.  

Os dados de aumento no metabolismo do ácido oléico (Figura 8) indicam aumento na 

atividade mitocondrial, já que AGs são metabolizados nesta organela. O aumento no conteúdo 

de superóxido induzido pelo AO (Figura 9) indica importância desse ácido graxo no processo 

de produção de EROs na ilhota pancreática. A inibição da oxidação do AO inibe o aumento 

de EROs induzido pelo AG em células β (INS-1E) (Figura 10), que pode sugrerir 

envolvimento da atividade mitocondrial na geração de EROs na ilhota pancreática, mas ainda 

não comprovamos essa hipótese com a utilização de inibidores mitocondriais. A inibição da 

CPT-1 em células hepáticas reduz efeitos mediados por EROs após 16 horas de tratamento 

com ácido palmítico, sugerindo também uma relação entre o aumento do metabolismo dos 

ácidos graxos e a geração de EROs via mitocôndria 134.  

Além da reconhecida importância da mitocôndria como geradora de EROs em 

diversos tecidos, a NAD(P)H oxidase é uma importante geradora de EROs em células 

endoteliais 88, 90. Após a identificação dos componentes da enzima NAD(P)H oxidase 90-92, 101, 

135-137 em ilhotas pancreáticas sua importância na produção de  EROs  foi comprovada por 

diversos estudos 138, 139. Mais recentemente, demonstraram relação entre a atividade da 

enzima NAD(P)H oxidase e a secreção de insulina induzida pela glicose 92. O aumento na 
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ativação da PKC por EROs mitocondriais podem sugerir uma interação entre o aumento de 

EROs,via metabolismo do AO e atividade da enzima NAD(P)H oxidase em ilhotas 

pancreáticas e células β como observado em outro tecido 102, 140. 

Algumas proteínas cinase como PKC e PI3K são importantes para ativação da 

subunidade p47PHOX e Noxo1 e sua posterior migração para membrana 84, 141. O oleato é um 

ativador de PI3K em músculo liso e de PKC em células vasculares 5. A PKC pode ser ativada 

pela formação de LC-CoA e aumentar a secreção de insulina induzida 106. Sabendo da sua 

capacidade em ativar a enzima NAD(P)H oxidase e que em neutrófilos medeia a ativação 

dessa enzima pelo AO 138, 142, 143 é possível supor uma relação entre a atividade ou expressão 

da PKC e a NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas após exposição ao mesmo AG. Foi 

observado aumento no conteúdo protéico de PKC e Nox2 (Figura 11) em ilhotas pancreáticas 

isoladas tratadas com ácido oléico, sugerindo uma possível ativação da NAD(P)H oxidase, 

apesar da ausência de alteração na expressão gênica da maioria das subunidades da NAD(P)H 

oxidase (Tabela 4). Além do aumento da expressão dessas proteínas, a inibição da atividade 

da PKC diminuiu o conteúdo de EROs após o tratamento com ácido oléico em células INS-1E 

(Figura 10), corroborando com a possível geração de EROs através da ativação da enzima 

NAD(P)H oxidase pela PKC. Graciano et al. (in press)  observaram aumento na translocação 

da subunidade p47PHOX e da PKC para a membrana na presença de palmitato em ilhotas 

pancreáticas. Portanto, pode-se inferir também ao ácido oléico capacidade de ativação da 

NAD(P)H oxidase e geração de EROs com a participação da PKC assim como induzido pelo 

ácido palmítico. 

Foi demonstrado que o aumento na produção de EROs induzido pelo aumento na 

atividade do TCA pode induzir maior atividade da PKC em adipócitos e células endoteliais 

aórticas 89. Assim sendo, o aumento no metabolismo do ácido oléico pode ter aumentado o 

influxo de substratos para a mitocôndria, elevando sua atividade, que aumentaria a produção 

de EROs. Com o aumento de EROs produzido pelo metabolismo do ácido oléico (Figura 10) 

ocorreria aumento na atividade e/ou expressão da PKC (Figuras 10 e 11) e da NAD(P)H 

oxidase. 

A maioria das subunidades da NAD(P)H oxidase não teve a expressão gênica alterada 

pela ação do ácido oléico, apesar de ter sido observado aumento na expressão protéica da 

subunidade Nox2 da NAD(P)H oxidase (Figura 11 e Tabela 4). Assim sendo, a ausência de 

alteração da expressão gênica do componente p47PHOX e seu homólogo não exclui a 

possibilidade de ativação dessas subunidades por ação da PKC ou PI3K. Dentre todas as 
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subunidades da NAD(P)H oxidase avaliadas somente a Nox1 sofreu alteração na expressão 

gênica após tratamento com ácido oléico, bem como observado anteriormente em modelos 

animais de diabetes tipo II 144. Lee e colaboradoresobservaram íntima relação entre a 

produção de EROs pela mitocôndria e a posterior ativação da Nox1145. Os autores supra 

citados observaram uma escala temporal de ativação na produção de EROs pela mitocôndria e 

Nox1, nessa respectiva ordem, mediada pela ativação da PI3K e da Rac1. Há evidências de 

interdependência entre a produção de EROs via mitocôndria e NAD(P)H oxidase, pois foi 

observada diminuição na indução do RNAm da Nox1 quando há redução do DNA 

mitocondrial de células vasculares e menor produção de EROs 146. Na presença do ácido 

oléico a expressão gênica da Nox1 aumentou em ambas concentrações de glicose sugerindo 

um efeito do ácido oléico em subunidades importantes para geração de superóxido e uma 

possível aumento no RNAm dessa subunidade após elevação no conteúdo de EROs gerados 

pela  mitocôndria.  

  A inibição da NAD(P)H oxidase com AS-p47PHOX e a ausência de Nox2 em 

camundongos KO promoveram inibição do aumento do conteúdo de superóxido em 16,7 mM 

de glicose na presença ou ausência de AO, como observado após tratamento com palmitato e 

inibição da enzima com seu inibidor farmacológico (Graciano et al. in press). Assim sendo, 

fica comprovado que, além da possível geração de EROs via oxidação de AO na mitocôndria, 

há participação relevante da NAD(P)H oxidase na geração de EROs induzida pelo ácido 

oléico na ilhota pancreática.  

  Apesar de EROs serem essenciais a diversos processos intracelulares, a hiperglicemia 

induz uma produção excessiva de superóxido, que inibe a enzima gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (G3PDH) 147. Assim sendo, parece que além da possível inibição da via 

glicolítica induzida pelo aumento no acetil-CoA e no ATP, o aumento de EROs pode também 

ter sua participação na inibição da oixdação da glicose. Foi demonstrado recentemente em 

uma linhagem celular de monócitos que níveis de EROs (H2O2) incapazes de gerar apoptose 

aumentam a atividade da G3PDH e níveis mais elevados de peróxido de hidrogênio inibem a 

atividade da enzima 92, o que demonstra uma regulação mutio fina da atividade dessa enzima. 

Sendo assim, é possível uma regulação do metabolismo da glicose, dimuído na presença do 

AO (Figura 7), através da produção de EROs via NAD(P)H oxidase. 

A inibição da NAD(P)H oxidase com AS para o p47PHOX promoveu diminuição da 

oxidação da glicose na presença de 16,7 mM do açúcar, confirmando dados anteriores do 

nosso grupo de pesquisa 65. A redução na geração de EROs induzida pela menor expressão da 
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subunidade p47PHOX ou pelo Nox2-KO da NAD(P)H oxidase pode ter promovido atividade 

normal da G3PDH, liberação da via glicolítica e, consequentemente, a reversão da inibição na 

oxidação da glicose na presença de ácido oléico (Figura 18). A reversão da inibição do 

metabolismo da glicose a taxas normais confere às EROs função importante na regulação do 

metabolismo da glicose via ativação da NAD(P)H oxidase. Na ausência de fatores 

reguladores da via glicolítica, como as EROs, seria possível a manutenção de taxas elevadas 

de oxidação de ambos nutrientes, porém não é possível prever o que ocorreria cronicamente 

na célula β.  

A ausência da subunidade da p47PHOX ou da Nox2 manteve o aumento na secreção 

induzido pelo ácido oléico, o que poderia sugerir ausência de efeito da NAD(P)H oxidase no 

processo de secreção de insulina induzido pelo AO. A inibição da enzima por ambos os 

métodos (AS ou KO) promoveu diminuição na secreção de insulina na presença de 16,7 mM 

de glicose. Portanto, a manutenção do estímulo à secreção induzido pelo AO implica numa 

maior secreção de insulina relativa. Pode-se então sugerir que a inibição da NAD(P)H 

oxidase, e, consequente, redução no conteúdo de EROs, aumenta a secreção de insulina 

induzida pelo AO através da modulação da oxidação da glicose. Assim sendo, as EROs 

geradas por diversas vias parecem exercer seus efeitos na secreção de forma dependente de 

alterações metabólicas. 

A atividade da NAD(P)H oxidase parece ser essencial para geração do efeito do AO 

na produção de EROs e regulação metabólica induzidas pelo ácido oléico. Todavia, a 

regulação do metabolismo de AGs parece não ser susceptível à regulação por EROs. Foi 

demonstrado anteriormente, que o aumento no RNAm da CPT-1 induzido pela exposição 

crônica ao ácido oléico não é regulada por EROs 65. Além da via já caracterizada por Randle, 

na qual níveis elevados de acetil-CoA e citrato são responsáveis pela inibição da PFK, as 

EROs geradas pelo AO parecem modular a oxidação da glicose ao atuarem na via glicolítica, 

possivelmente regulando a atividade da G3PDH. Ambos os dados a respeito do AO na 

regulação do metabolismo sugerem maior susceptibilidade de algumas vias, como a de 

oxidação da glicose, à regulação por EROs.  

A tênue regulação entre o metabolismo da glicose e do AO sugerida pela variação no 

metabolismo de glicose em relação ao de oleato, comprovam a capacidade da ilhota 

pancreática em lidar com variações na concentração de nutrientes. A ausência de um fator 

regulador do metabolismo, como as EROs, poderia sobrecarregar a célula β e causar danos ao 

processo secretório. A inibição da via glicolítica pela ação de EROs pode ser um ajuste 
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fisiológico presente na célula β a fim de manter níveis de secreção essenciais para o controle 

agudo do excesso de nutrientes na corrente sanguínea. 
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6 CONCLUSÃO 

6 CONCLUSÃO 

  Concentração fisiológica de ácido oléico (100 µM + 0,1% BSA) induz aumento na 

secreção de insulina na presença de alta concentração de glicose. 

 O efeito dessa concentração de ácido oléico na secreção de insulina não é mediado 

pelo GPR40.  

 A oxidação aumentada do AO está envolvida no processo de secreção induzido pelo 

AO. 

 O ácido oléico induz aumento na produção de EROs via NAD(P)H oxidase. 

 As EROs produzidas pela atividade da NAD(P)H oxidase induzida pelo AO são 

responsáveis pela regulação do metabolismo da glicose. 

 O aumento na oxidação da glicose obervado após inibição da NAD(P)H oxidase 

parece ter sido responsável pelo aumento na secreção de insulina. 
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Reactive oxygen species (ROS) are involved in pathological
conditions such as diabetes (Baynes, 1991), cardiovascular
diseases (Griendling et al., 2000; Ceriello and Motz, 2004;
Victor et al., 2009), and neurodegeneration familial
amyotrophic lateral sclerosis (Harraz et al., 2008). ROS also
play a role in physiological processes such as vascular smooth
muscle function (Suvorava and Kojda, 2009), insulin signaling
pathway (Goldstein et al., 2005), and insulin secretion (Pi et al.,
2007; Imoto et al., 2008; Morgan et al., 2009), acting as second
messengers. Mitochondrial production of ROS has been
demonstrated to play an important role in the pancreatic beta
cell secretory function (Pi et al., 2007). Evidence has been
accumulated that pancreatic islets produce ROS also through
NADPH oxidase activity, and this process is involved in glucose-
stimulated insulin secretion (GSIS) (Imoto et al., 2008; Morgan
et al., 2009). In fact, short-time production of ROS is associated
with GSIS but excessive or sustained production of ROS is
negatively correlated with the insulin secretory process (Pi
et al., 2007; Imoto et al., 2008). Chronic exposure to relatively
high levels of ROS leads to impairment of pancreatic beta cell
function and chronic complications of diabetes (Baynes, 1991;
Newsholme et al., 2007).

The NADPH oxidase complex has been well characterized in
phagocytic cells, where it consists of the cytosolic components
p47PHOX, p67PHOX, p40PHOX, a low molecular weight G-
protein, Rac 1 or Rac 2, and the membrane-associated
cytochrome b558, including gp91PHOX (the catalytic subunit,
with the transmembrane redox chain) and p22PHOX. In
phagocytic cells, PKC activates NADPH oxidase by a
phosphorylation-dependent activation of p47PHOX, p67PHOX,
and/or Rac (Bedard and Krause, 2007). In these cells, activation
of that enzyme complex requires translocation of the cytosolic
components to the plasma membrane and their association
with gp91PHOX/p22PHOX. P47PHOX phosphorylation leads to a
conformational change in this molecule that allows the
interaction with p22PHOX. The p47PHOX subunit translocation
� 2 0 1 0 W I L E Y - L I S S , I N C .
to the membrane leads the p67PHOX into contact with
gp91PHOX, bringing the p40PHOX subunit to the complex.
Finally, the GTPase Rac interacts with gp91PHOX. This
assembled complex is active and produces superoxide by
electron transfer from NADPH to oxygen (Bedard and Krause,
2007) (Fig. 1). Previous studies have demonstrated the
induction of p47PHOX translocation to plasma membrane by a
glucose stimulus in pancreatic islets (Oliveira et al., 2003).

Expression of the components of NAD(P)H oxidase
complex and its homologues (NOX1, NOX4, NOXO1, and
NOXA1) has already been demonstrated in pancreatic islets
(Oliveira et al., 2003; Uchizono et al., 2006). Palmitate in the
presence of low glucose concentration and pro-inflammatory
cytokines increases superoxide production through NAD(P)H
oxidase activation in insulin secreting cells and pancreatic islets
(Morgan et al., 2007). However, the importance of this enzyme
complex for the palmitate-dependent insulin secretion after
short-time exposure remains to be established.



Fig. 1. Proposed mechanism for free fatty acids modulation of
NAD(P)H oxidase in pancreatic islets. FFA raise the insulin secretion
induced by high glucose levels through the formation of malonyl-CoA
that inhibits CPT-I, leading to an accumulation of LC-CoA in the
cytosol. The influx of FFA into beta cells leads to an increase of acyl-
CoA concentrations, raising the DAG content by the reaction with
glycerol–phosphate. GPR40 activation by FFA stimulates the Gaq–
PLC (phospholipase C) signaling pathway leading to calcium release
from endoplasmatic reticulum stores and DAG production. DAG and
calcium increases might be involved in PKC activation, which
phosphorylates NAD(P)H oxidase subunits, inducing the
translocation of the cytoplasmatic subunits to the membrane core.
This assembled complex is active and catalyzes the superoxide
production. LC-CoA: long-chain CoA; IP3: inositol 1,4,5-
trisphosphate; DAG: diacylglycerol; GTP: guanosine triphosphate.
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Short-time exposure of pancreatic islets to free fatty acids
(FFA) results in an increase of insulin secretion (Crespin et al.,
1973; Warnotte et al., 1994; Carpinelli et al., 2002), whereas
chronic exposure leads to a decrease (Zhou and Grill, 1994;
Wang et al., 2006). During short-time exposure, FFA
synergistically raise the insulin secretion induced by high
glucose levels through the formation of malonyl-CoA that
inhibits carnitine palmitoyl transferase-I (CPT-I), leading to an
accumulation of long-chain CoA (LC-CoA) in the cytosol (Chen
et al., 1994). Inhibition of fatty acid oxidation increases the
formation of LC-CoA and several other complex lipids that are
important effectors of insulin secretion, by inducing PKC
activation, protein acylation (Corkey et al., 2000), calcium influx
(Warnotte et al., 1994; Olofsson et al., 2004), and stimulation
of Ca2þ ATPases (Deeney et al., 1992). Pancreatic islets show
high levels of GPR40, a Gaq receptor activated by fatty acids
such as oleic, linoleic, and palmitic acids (Briscoe et al., 2003;
Itoh et al., 2003; Kotarsky et al., 2003; Itoh and Hinuma, 2005).
GPR40 activation enhances glucose-stimulated accumulation of
cytosolic calcium and consequently insulin release (Itoh et al.,
2003; Fujiwara et al., 2005; Shapiro et al., 2005; Doshi et al.,
2009) (Fig. 1). FFA released through triglyceride/FFA cycling are
partially secreted from pancreatic islets (Martins et al., 2004)
and may activate the GPR40 pathway via autocrine and/or
paracrine mechanisms (Nolan et al., 2006).

High plasma levels of palmitic acid are involved with
abnormal islet function and type-2 diabetes. This effect has been
associated to increased lipid esterification, production of
ceramides, and oxidative stress (Briaud et al., 2001). The
intensified ROS production involved in the streptozotocin-
induced experimental diabetes leads to generation of lipid
peroxides and hydroperoxides, by oxidative degradation of
polyunsaturated fatty acids, that damage proteins and DNA
(Palsamy and Subramanian, 2010). The stimulating effect of FFA
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on ROS production has been demonstrated in several cell types
(Inoguchi et al., 2000; Lambertucci et al., 2008; Muller et al.,
2008). Fatty acids and their derivatives may modulate the
efficiency of the mitochondrial respiratory chain by the
inhibition of complexes I and III, thereby promoting generation
of ROS (Schonfeld and Wojtczak, 2008).

The aim of the present study was then to investigate the
effect of palmitic acid on superoxide production by rat
pancreatic islets, the mechanism involved and its influence on
insulin secretion. The signaling proteins directly activated by
that fatty acid in pancreatic beta cell, such as PKC and GPR40,
were also investigated.

Materials and Methods
Chemicals

All chemicals for buffer preparation and diphenyleneiodonium
(DPI) were obtained from Sigma-Aldrich Chemical (St. Louis, MO).
Hydroethidine was obtained from Molecular Probes (Eugene, OR).
Trizol, random primers, deoxyribonuclease I, SuperScript III, and
SYBR Green were obtained from Invitrogen Life Technologies
(Paisley, Scotland, UK). Reagents for sodium dodecyl sulfate–
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS–PAGE) and
immunoblotting were obtained from Bio-Rad (Richmond, CA).

Isolation of rat pancreatic islets

Female Wistar albino rats weighing 250–300 g were obtained from
the Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, and
kept under standard lighting conditions (12 h light/dark cycle) at a
temperature of 23� 18C, in groups of five, and were allowed free
access to standard rodent chow and water until being studied.
Ethics approval was granted for this study by the Animal
Experimental Committee of the Institute of Biomedical Sciences,
University of São Paulo. Islets of Langerhans were isolated from
rats by pancreas digestion with collagenase as previously described
(Lacy and Kostianovsky, 1967).

Measurement of superoxide production by pancreatic islets

Batches of 20 islets were preincubated at 378C for 30 min in 0.5 ml
Krebs–Henseleit buffer (KH) with 1% bovine serum albumin
essentially free of fatty acids (BSA) and incubated for 1 h in KH with
1% BSA in the absence or presence of 1 mM palmitic acid and
diphenyleneiodonium (DPI—10mM), calphostin C (Calp—1mM),
or etomoxir (Eto—50mM). Using the stepwise equilibrium
method described elsewhere (Spector et al., 1971), the free
concentration of 1 mM palmitate in the presence of 1% (w/v) BSA
corresponds to 10–100mM (Olofsson et al., 2004). The
concentration used for etomoxir, the CPT-I inhibitor (Fig. 2F,G,
50mM), causes 70% inhibition of palmitate oxidation by pancreatic
islets in low glucose concentration (Lehtihet et al., 2003).
Calphostin C at 1mM (Fig. 2C,D) has been shown to cause a
marked reduction of the acute effect of palmitate on insulin
secretion by pancreatic islets in the presence of 16.7 mM glucose
(Thams and Capito, 2001). Hydroethidine at a final concentration
of 100mM was added and islets, protected from light, were
incubated for additional 20 min at room temperature. After this
period, the islets were washed twice with KH buffer without
glucose and transferred to glass coverslips for confocal microscopy
analysis (LSM 510, Axiovert 100 M, Carl Zeiss, Göttingen,
Germany) using excitation wavelength set at 488 nm and emission
wavelength between 560 and 615 nm (Zhao et al., 2003).
Hydroethidine oxidation was quantified by the fluorescence
emission intensity corrected for the islet area as previously
published (Morgan et al., 2007). The same parameters were
used for the analysis of all samples in each experiment. Controls
for hydroethidine oxidation by superoxide were performed by
pre-incubation of the islets for 1 h at 5.6 mM glucose in the
absence or presence of polyethylene glycol-superoxide dismutase



Fig. 2. Effect of palmitate on superoxide production by isolated pancreatic islets. The content of superoxide in isolated rat pancreatic islets was
determinedusingthehydroethidineoxidationassay.Thefluorescenceintensityofisletswasanalyzedusingconfocalmicroscopy.Groupsof20islets
were preincubated in 5.6 mM glucose for 30 min and incubated in KH with 1% BSA in the presence of 5.6 (A,C,F) and 10 (B,D,G) mM glucose with
1 mM palmitate (Palm) for 1 h. A and B, Superoxide content in islets incubated with glucose, palmitate and 10mM DPI. The samples with DPI were
comparedwiththerespectiveconditionswithouttheNAD(P)Hoxidaseinhibitor.C,D:Superoxidecontent in islets incubatedwithpalmitate in5.6
and10 mMglucoseand1mMofthePKCinhibitorcalphostinC(Calp).E:Comparisonof superoxidecontent in islets incubatedwithpalmitate in5.6
and10 mMglucose.F,G:Superoxidecontent in islets incubatedwithpalmitate in5.6and10 mMglucoseand50mMCPT-I inhibitor,etomoxir (Eto).
Theresultsareexpressedasmean W SEMandnormalizedtocontrols.MP < 0.05,MMP < 0.01,andMMMP < 0.001versustherespectivecontrolconditions
(n ‡4 independent experiments).
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(PEG-SOD—100 U/ml) and incubation for 1 h at 5.6 or 10 mM
glucose with palmitate, also in the absence or presence of
PEG-SOD (100 U/ml).

Static insulin secretion

Groups of five islets were preincubated at 378C for 30 min in 0.5 ml
KH with 1% BSA and incubated for 1 h in KH with 1% BSA in the
absence or presence of 1 mM palmitic acid and 10mM DPI and
equilibrated in a mixture of O2 (95%) and CO2 (5%). The
concentrations of glucose used were 5.6 and 10 mM. At the end of
the experiment, the medium was collected and insulin was
measured by radioimmunoassay (RIA). The islets were
resuspended in 0.5 ml alcohol acid solution (52 ethanol:17 water:1
chloridric acid) and sonicated for the measurement of the insulin
content by RIA.
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p47PHOX translocation assay

Batches of 300 islets were preincubated at 378C for 30 min in 0.5 ml
KH with 1% BSA and incubated for 1 h in KH with 1% BSA with 5.6
or 10 mM glucose in the absence or presence of 1 mM palmitic acid,
or with 10 mM glucose plus phorbol 12-myristate 13-acetate
(PMA—20 nM). After incubation, pancreatic islets were fixed in 1%
paraformaldehyde, pH 7.3 and 0.1 M phosphate buffer (PB) for
30 min and cryoprotected in 10% sucrose solution at 48C. The
islets were frozen in tissue freezing medium (TBS, Durham,
NC) and cut (12mm) on a cryostat. Slices were kept at 378C
for 30 min in gelatinized slides and stored at �208C. For
immunohistochemistry assays, the islet sections were blocked for
2 h in a solution containing 5% normal goat serum and 0.3% Triton
X-100 in PB. In order to determine the expression of p47PHOX, a
polyclonal antibody raised against glutathione-S-transferase (GST)
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fusion protein corresponding to full-length human p47PHOX, from
Upstate Biotechnology (Temecula, CA), was used in a 1:50 dilution
with 0.3% Triton X-100 in PB. The sections were incubated with
the primary antibody overnight at room temperature. After several
washes, sections were incubated with a secondary antibody
conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC; 1:200; Jackson
Labs, West Grove, PA) in 0.3% Triton X-100 in PB. Controls for the
experiments consisted of the omission of the primary antibody,
which completely abolished the staining. After washing, the tissue
was mounted using Vecta Shield (Vector Labs, Burlingame, CA)
mounting solution. For protein migration analysis a wide-field
fluorescence microscope was used (E1000, Nikon, Tokyo, Japan).

Western blotting

Groups of 300 islets were resuspended in 80ml extraction buffer
(100 mM Trizma, 1% SDS, 100 mM sodium pyrophosphate,
100 mM sodium fluoride, 10 mM EDTA, and 10 mM sodium
vanadate), homogenized using an ultrasonic processor (Sonics &
Materials, Newtown, PA), and boiled for 10 min. The extracts were
then centrifuged at 12,000 rpm, at 48C, for 20 min to remove
insoluble material. Protein determination in the supernatants was
performed by the Bradford dye method using the Bio-Rad reagent
(Bradford, 1976). The samples were treated with Laemmli sample
buffer (Laemmli, 1970) containing dithiothreitol and boiled for
5 min before loading onto 8–12% SDS–PAGE in a Bio-Rad
miniature slab gel apparatus. Similar-sized aliquots (60mg) were
subjected to SDS–PAGE. The electrotransfer of proteins from the
gel to nitrocellulose was performed for 1.5 h at 120 V in a Bio-Rad
miniature transfer apparatus. Non-specific protein binding to the
nitrocellulose was reduced by preincubation for 2 h at 228C in
blocking buffer (5% non-fat dry milk, 10 mM Trizma, 150 mM NaCl,
and 0.02% Tween 20). The nitrocellulose membranes were
incubated overnight at 48C with antibodies against PKC (1:1,000)
and GPR40 (1:500) from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz,
CA), phospho-PKC a/bII (Thr 638/641) (1:1,000), gp91PHOX

(1:500) and p47PHOX (1:500) from Millipore (Temecula, CA), and
a-tubulin (1:2,000) from Zymed–Invitrogen (Carlsbad, CA) diluted
in blocking buffer with 3% non-fat dry milk, and then washed for
30 min in blocking buffer without milk. The blots were
subsequently incubated with peroxidase-conjugated secondary
antibodies (1:10,000) for 1 h, and processed for enhanced
chemiluminescence to visualize the immunoreactive bands. Band
intensities were quantified by optical densitometry (Scion Image-
Release Beta 3b, NIH, Bethesda, MD) of the developed
autoradiographs.

Real-time PCR

Total RNA was extracted from 300 islets, using the Trizol reagent
as described in the manufacturer’s protocol. Total RNA (3mg) was
reverse transcribed to cDNA. Gene expression of p47PHOX,
gp91PHOX, p22PHOX, GPR40 and proinsulin was evaluated by real-
time PCR using a Rotor Gene 3000 equipment (Corbett Research,
Mortlake, Australia), and SYBR Green as fluorescent dye. Gene
expression was calculated by the 2�DDCt (cycle threshold) method
(Livak and Schmittgen, 2001), using hypoxanthine–guanine
phosphoribosyltransferase (HPRT) expression as internal control.
The sequences of the primers used were: GPR40 (sense,
TCCTTTGCCACCTGGGACTG, antisense, CATTCACGG
GTATGTTGATGCC), proinsulin (sense, CAGGTCATTGTTCC
AACATGGC, antisense, ACTTCACG ACGGGACTTGGG),
p22PHOX (sense, GAGGTCCGCAAGAAGCCAAG, antisense,
GAAACTCAA GCAGGAGCCACTG), gp91PHOX (sense,
TGCCCAGTAC CAAAGTTTGCC, antisense, GACCCACGA
TCCATTTCCAAG), p47PHOX (sense, CTTCATTCG
CCACATCGC, antisense, TTTCTGTAGACC ACCTTCTCCG),
and HPRT (sense, GCTGAAGATTTGGAAAAGGTGT, antisense
ACAGAGGGCCACAATGTGAT).
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Statistical analysis

Results are presented as mean� SEM. The statistical analysis was
carried out using one-way ANOVA or Student’s t-test as
appropriate. The level of significance was set to P< 0.05. The
results of insulin secretion, superoxide production, and mRNA
levels were expressed as arbitrary units (AU); for adjustment of the
independent experimental data, control values were set to 1 or 100
AU, and the relative values of the experimental conditions were
then calculated.

Results
Palmitate stimulation of superoxide production involves
NAD(P)H oxidase, PKC, and fatty acid oxidation

Palmitate treatment increased superoxide content in
pancreatic islets by 54% in 5.6 mM glucose (Fig. 2A) and by 36%
in 10 mM glucose after 1 h exposure (Fig. 2B); these effects were
reduced by 61–69%, respectively, by incubation with DPI
(Fig. 2A,B). These observations reinforce the participation of
the NAD(P)H oxidase complex in the palmitate-induced
increase of intracellular superoxide content. DPI also reduced
the increase of superoxide content induced by glucose. The
superoxide increase induced by palmitate was dependent on
conventional and/or novel PKCs. Incubation with calphostin C
reduced the superoxide production observed after treatment
with palmitate by 45% in the presence of 5.6 mM glucose
(Fig. 2C) and by 41% in 10 mM glucose (Fig. 2D).

The superoxide content in islets incubated with palmitate
was 20% lower in 10 mM compared with 5.6 mM glucose
(Fig. 2E). Islets incubated with etomoxir, a CPT-I irreversible
inhibitor, showed a 45% reduction of the superoxide content in
5.6 mM glucose (Fig. 2F) and did not change in 10 mM glucose in
the presence of palmitate (Fig. 2G). These findings indicate that
fatty acid oxidation is involved in superoxide generation by
pancreatic islets.

Hydroethidine oxidation by superoxide was confirmed by
addition of PEG-SOD (100 U/ml) in islets incubated with the
fatty acid in 5.6 or 10 mM glucose. This treatment decreased
hydroethidine oxidation by 60% (data not shown).

Involvement of NAD(P)H oxidase in palmitate-induced
insulin secretion

The addition of DPI abrogated the stimulation of insulin
secretion induced by palmitate in high glucose concentration,
demonstrating the involvement of the NAD(P)H oxidase
complex in this process. The incubation with DPI also inhibited
the effect of glucose on insulin release (Fig. 3A).

Palmitate induced p47PHOX translocation to the plasma
membrane of the cells in sections of pancreatic islets. This effect
was more evident in the presence of 10 mM glucose (Fig. 3B).
High glucose itself and in association with PMA increased
p47PHOX immunoreactivity near the plasma membrane, which
demonstrates that PKC activation is a phenomenon associated
to the assembling of the oxidase complex in pancreatic islets.

Palmitate modulates the expression of GPR40,
proinsulin, and the NAD(P)H oxidase components

The mRNA content of GPR40, the membrane receptor
activated by medium and long chain fatty acids, was up-
regulated (by 100%) due to palmitate treatment in the presence
of 10 mM glucose when compared to 5.6 mM glucose (Fig. 4A).
The proinsulin mRNA content was also increased (by 110%)
under the same condition (Fig. 4B). The mRNA contents of the
p22PHOX, gp91PHOX, and p47PHOX subunits were all increased
in islets incubated with palmitate in the presence of low and high
glucose concentrations (Fig. 4C–E, respectively).

Protein concentrations of GPR40, PKC, and
phosphorylation (Thr 638/641) of the conventional a/bII



Fig. 3. Involvement of NAD(P)H oxidase activation in insulin
secretion and p47PHOX translocation induced by palmitate. A: Groups
of five islets were preincubated for 30 min in 5.6 mM glucose and
insulin secretion was measured in function of the insulin content after
60-min incubation in KH with 1% BSA in the presence of 5.6 and
10 mM glucose in the absence or presence of 1 mM palmitate and
10mM DPI (n U 6). The AU is expressed as mean W SEM of the insulin
secretion/insulin content and normalized to the 5.6 mM glucose
control (100%). MMP < 0.01 and MMMP < 0.001 versus control (5.6 mM
glucose) or the respective condition without inhibitor. B: Fluorescent
detection of p47PHOX translocation to plasma membrane in islets
preincubated in 5.6 mM glucose for 30 min and incubated in KH with
1% BSA in the presence of 5.6 and 10 mM glucose with 1 mM palmitate
(Palm) and 10 mM glucose plus PMA (20 nM) for 1 h. Arrows
represent increased p47PHOX immunoreactivity near the plasma
membrane. The figure is a representative image of three independent
experiments.
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isoforms of PKC were not altered after 1 h incubation in the
presence of palmitate (Fig. 5). However, protein content of the
p47PHOX was increased by 60% due to palmitate in 5.6 mM
glucose and by 84.6% in 10 mM glucose, with no change in
gp91PHOX protein content (Fig. 5).
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Discussion

Several mechanisms are involved in the control of beta cell
function by FFA: synthesis of lipid signaling molecules (Nolan
et al., 2006), modulation of PKC activity and insulin receptor
signaling (Haber et al., 2003; Graciano et al., 2009; Nogueira
et al., 2009), modulation of calcium channel activity (Warnotte
et al., 1994; Olofsson et al., 2004), protein acylation (Corkey
et al., 2000), and activation of cell surface receptors (Itoh et al.,
2003; Fujiwara et al., 2005; Shapiro et al., 2005; Doshi et al.,
2009). The present study investigated the participation of
superoxide originated from NAD(P)H oxidase in the control of
insulin secretion by FFA. The fatty acids are supplied to
pancreatic beta cells from intracellular triglycerides and
phospholipids and, from plasma FFA and lipoproteins (Nolan
et al., 2006). The FFA originated from plasma triglycerides can
access beta cells by the action of lipoprotein lipases (Pappan
et al., 2005). Therefore, beta cells are probably exposed to
higher concentrations of fatty acids in comparison with plasma,
however, the actual concentration of FFA in the beta cells is not
known. The concentrations of FFA range from 0.2 to 1.7 mM in
plasma, but 99% or more of the FFA are tightly bound to serum
albumin so that the concentrations of unbound FFA range from
0.01 to 10mM (Spector et al., 1971; Spector and Hoak, 1975;
Hirabara et al., 2007). In this present work, to reach the
unbound free fatty acid concentration of 10–100mM in the
immediate vicinity of beta cell, 1 mM palmitate was added in
presence of 1% (w/v) BSA.

Palmitate increases production of ROS in aortic smooth
muscle cells, endothelial cells (Inoguchi et al., 2000), skeletal
muscle cells (Lambertucci et al., 2008), and adipocytes (Muller
et al., 2008) through a process that is dependent on NAD(P)H
oxidase. In pancreatic islets, palmitate was demonstrated
herein and in a previous study (Morgan et al., 2007) to increase
superoxide content in a short-time exposure through
activation of NAD(P)H oxidase in the presence of 5.6 mM
glucose. Palmitate raised superoxide production also in 10 mM
glucose (Fig. 2B), but the effect was clearly more pronounced in
low (5.6 mM) glucose. This might be the result of an intense fatty
acid oxidation in low glucose concentration, when glucose
oxidation is low (Carpinelli et al., 2002; Hellemans et al., 2007).
In fact, incubation with etomoxir demonstrated the
participation of beta-oxidation in the production of superoxide
induced by palmitate in pancreatic islets.

The superoxide production induced by palmitate varied with
the glucose concentration (Fig. 2E) also possibly as a
consequence of activation of the antioxidant defense
mechanisms in the presence of high glucose. In fact, the activity
of Cu/Zn superoxide dismutase (Cu/Zn-SOD) is positively
correlated with glucose concentration in incubated pancreatic
islets (Oliveira et al., 1999). Therefore, Cu/Zn-SOD activation
possibly prevented large increases of the superoxide content
due to palmitate treatment in 10 mM glucose.

As FFA are well-known activators of conventional and novel
isoforms of PKCs (Haber et al., 2003). The general PKC
inhibitor, calphostin C, was then used to investigate the
participation of the PKC in palmitate-induced superoxide
production. Palmitate induction of superoxide increase was
correlated with p47PHOX translocation to plasma membrane
(Figs. 2A,B and 3B), which is dependent on PKC activation
(Fig. 2C,D). The serine phosphorylation of p47PHOX causes
recruitment of the cytosolic components and triggers their
interaction with cytochrome b558, assembling the oxidase
complex (Bedard and Krause, 2007). In human monocytes, fatty
acids directly activate PKC, leading to simultaneous
phosphorylation and translocation of the p47PHOX subunit to
the plasma membrane (Kadri-Hassani et al., 1995), as observed
in our experiments (Fig. 3B) and in a previous study with a
glucose stimulus (Oliveira et al., 2003). Recent studies have



Fig. 4. Effect of palmitate on the expression of GPR40, proinsulin, and NAD(P)H oxidase genes. Groups of 300 islets were preincubated with
5.6 mMglucosefor30 minandincubatedinKHwith1%BSAinthepresenceof5.6and10 mMglucose(whitebars)with1 mMpalmitate(Palm)(black
bars) for 1 h. A: GPR40; B, proinsulin; C, p22PHOX; D, gp91PHOX; and E, p47PHOX mRNA levels were analyzed by RT-PCR in relation to the
housekeeping gene HPRT using 3mg total RNA. The bars represent the relative gene expression and are presented as mean W SEM. MP < 0.05,
MMP < 0.01, and MMMP < 0.001 (n ‡ 5 independent experiments).
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demonstrated the participation of conventional and novel PKCs
(a and d, respectively) in p47PHOX activation in lineages of
fibroblasts and macrophages (Iaccio et al., 2007; Higai et al.,
2008).

The influx of palmitate into beta cells leads to an increase of
acyl-CoA concentrations, raising the diacylglycerol (DAG)
content by the reaction with glycerol–phosphate (Wollheim
and Sharp, 1981; Prentki and Matschinsky, 1987; Zawalich and
Rasmussen, 1990), which can directly activates conventional
and novel isoforms of PKC. Conventional isoforms of PKC
might also be activated through an enhancement of intracellular
calcium concentrations (Newton, 2003). Palmitate was
demonstrated to increase calcium influx through the
voltage-sensitive L-type calcium channels in high glucose
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concentration (Warnotte et al., 1994; Olofsson et al., 2004).
DAG production and calcium influx might be involved in PKC
activation and, consequently, increase of NAD(P)H oxidase
activity.

Even with the higher increase in superoxide content at
5.6 mM than at 10 mM glucose in palmitate incubations, the
relative magnitude of the palmitate-induced increase in insulin
secretion is observed only at 10 mM glucose (Fig. 3A). This is
probably a result of intense local mitochondrial superoxide
production in low glucose. Moreover, the cytoplasmatic
superoxide production might be a contributor phenomenon
for other process such as the modulation of exocytic machinery
and ionic fluxes, inducing insulin secretion. Palmitate
induced-insulin secretion in 10 mM glucose was blunted by



Fig. 5. Effect of palmitate on GPR40, PKC and NAD(P)H oxidase
components protein levels. Groups of 300 islets were preincubated
with 5.6 mM glucose for 30 min and incubated in KH with 1% BSA in
the presence of 5.6 and 10 mM glucose (white bars) and with 1 mM
palmitate (Palm) (black bars) for 1 h. The bars represent the relative
p47PHOX protein content as determined by optical densitometry and
are presented as mean W SEM and normalized to control. MP < 0.05
versus 5.6 mM glucose (n ‡4 independent experiments).
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NAD(P)H oxidase inhibition (Fig. 3). In fact, NAD(P)H oxidase
inhibition has been associated with reduced glucose oxidation,
calcium influx and insulin secretion in high glucose
concentrations (Imoto et al., 2008; Morgan et al., 2009). In
cardiac myocytes, endotelin-1 increases ROS production via
NAD(P)H oxidase, which plays a key role in calcium influx
through L-type calcium channels. This probably occurs due to
the redox modification of cysteine residues on the cardiac
L-type calcium channel (Mikami et al., 1989). The involvement of
redox signaling with the process of insulin secretion has been
associated with the redox proteins that regulate the activity of
the exocytic machinery in beta cells, such as thioredoxin and
glutaredoxin (Ivarsson et al., 2005).

DPI inhibits NAD(P)H oxidase and concomitantly
mitochondrial complex I. These inhibitory actions are explained
by the removal of an electron from flavoproteins such as flavin
adenine dinucleotide and formation of phenyl radicals, which
inhibit the catalytic sites of the enzymes (O’Donnell et al.,
1994). Previous studies have shown that effects of DPI
treatment are similar to those of down-regulation of p47PHOX

using antisense oligonucleotide, leading to reduction of
superoxide and hydrogen peroxide production, insulin
secretion induced by glucose, and glucose oxidation in rat
pancreatic islets (Morgan et al., 2007, 2009). This observation is
consistent with the results of the present study, where the
incubation of pancreatic islets with DPI reduced superoxide and
insulin secretion induced by palmitate. The suppression of
insulin secretion stimulated with TPA (12-O-
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tetradecanoylphorbol-13-acetate, a PKC activator) by DPI
(Imoto et al., 2008) reinforces the proposition that DAG
content increases by any treatment stimulates NAD(P)H
oxidase activation.

One hour exposure to palmitate did not change either the
expression of proteins directly involved in fatty acid signaling,
such as GPR40 and PKC, or the phosphorylation state of the
isoforms a/bII of conventional PKC (Thr 638/641), a
constitutive process that is necessary for the maturation of
PKC. In this process, phosphoinositide-dependent kinase-1
(PDK-1) phosphorylates the conventional PKCs to render
them catalytically competent, priming for the binding of second
messengers, but does not directly activate them (Newton,
2003). In spite of this, however, this period of time was sufficient
to induce GPR40 gene expression in incubation with palmitate
and high glucose concentrations. The same was observed for
proinsulin gene expression. These results indicate that the
increased demand for insulin secretion raises the expression of
GPR40 that has been associated with insulin secretion in beta
cells (Itoh et al., 2003; Itoh and Hinuma, 2005; Shapiro et al.,
2005). This is relevant in conditions such as long-time exposure
to fatty acids, high fat diets and type 2 diabetes, to overcome
insulin resistance by the increase in insulin secretion.

Protein expression of the organizer subunit p47PHOX was
acutely increased by the fatty acid and high glucose
concentration (Fig. 5), as also previously demonstrated
(Morgan et al., 2007). P47PHOX, gp91PHOX, and p22PHOX mRNA
concentrations were increased by incubation with palmitate
(Fig. 4). The expression of the components of NAD(P)H
oxidase complex is regulated by activators and repressors. For
example, nuclear factor-kappaB (NF-kB) stimulates expression
of gp91PHOX, p47PHOX, and p67PHOX (Gauss et al., 2007;
Luengo-Blanco et al., 2008) genes. In cultured human
endothelial cells, NAD(P)H oxidase-dependent superoxide
production is required for palmitate induction of NF-kB
signaling (Maloney et al., 2009). However, differential
mechanisms control the posttranscriptional induction of the
NAD(P)H oxidase subunits, since protein concentrations of the
catalytic subunit gp91PHOX were not altered even with the
increased p47PHOX protein content.

Our results show that NAD(P)H oxidase activation by PKC
and fatty acid oxidation is an important source of superoxide in
pancreatic islets treated with palmitate. This fatty acid acutely
potentiates insulin secretion, through a mechanism that also
involves translocation of p47PHOX to plasma membrane and
NAD(P)H oxidase activation.
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Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (CNPq), and the Instituto Nacional de
Obesidade e Diabetes (INCT).

Literature Cited

Baynes JW. 1991. Role of oxidative stress in development of complications in diabetes.
Diabetes 40:405–412.

Bedard K, Krause KH. 2007. The NOX family of ROS-generating NADPH oxidases:
Physiology and pathophysiology. Physiol Rev 87:245–313.

Bradford MM. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 72:248–
254.

Briaud I, Harmon JS, Kelpe CL, Segu VB, Poitout V. 2001. Lipotoxicity of the pancreatic beta-
cell is associated with glucose-dependent esterification of fatty acids into neutral lipids.
Diabetes 50:315–321.



P A L M I T A T E A N D N A D ( P ) H O X I D A S E 1117
Briscoe CP, Tadayyon M, Andrews JL, Benson WG, Chambers JK, Eilert MM, Ellis C,
Elshourbagy NA, Goetz AS, Minnick DT, Murdock PR, Sauls HR, Jr., Shabon U, Spinage LD,
Strum JC, Szekeres PG, Tan KB, Way JM, Ignar DM, Wilson S, Muir AI. 2003. The orphan G
protein-coupled receptor GPR40 is activated by medium and long chain fatty acids. J Biol
Chem 278:11303–11311.

Carpinelli AR, Picinato MC, Stevanato E, Oliveira HR, Curi R. 2002. Insulin secretion induced
by palmitate—A process fully dependent on glucose concentration. Diabetes Metab
28:3S37-3S44; discussion 33S108–33S112.

Ceriello A, Motz E. 2004. Is oxidative stress the pathogenic mechanism underlying insulin
resistance, diabetes, and cardiovascular disease? The common soil hypothesis revisited.
Arterioscler Thromb Vasc Biol 24:816–823.

Chen S, Ogawa A, Ohneda M, Unger RH, Foster DW, McGarry JD. 1994. More direct
evidence for a malonyl-CoA-carnitine palmitoyltransferase I interaction as a key event in
pancreatic beta-cell signaling. Diabetes 43:878–883.

Corkey BE, Deeney JT, Yaney GC, Tornheim K, Prentki M. 2000. The role of long-chain fatty
acyl-CoA esters in beta-cell signal transduction. J Nutr 130:299S–304S.

Crespin SR, Greenough WB, Steinberg D. 1973. Stimulation of insulin secretion by long-chain
free fatty acids. A direct pancreatic effect. J Clin Invest 52:1979–1984.

Deeney JT, Tornheim K, Korchak HM, Prentki M, Corkey BE. 1992. Acyl-CoA esters
modulate intracellular Ca2þ handling by permeabilized clonal pancreatic beta-cells. J Biol
Chem 267:19840–19845.

Doshi LS, Brahma MK, Sayyed SG, Dixit AV, Chandak PG, Pamidiboina V, Motiwala HF,
Sharma SD, Nemmani KV. 2009. Acute administration of GPR40 receptor agonist
potentiates glucose-stimulated insulin secretion in vivo in the rat. Metabolism 58:333–343.

Fujiwara K, Maekawa F, Yada T. 2005. Oleic acid interacts with GPR40 to induce Ca2þ

signaling in rat islet beta-cells: Mediation by PLC and L-type Ca2þ channel and link to insulin
release. Am J Physiol Endocrinol Metab 289:E670–E677.

Gauss KA, Nelson-Overton LK, Siemsen DW, Gao Y, DeLeo FR, Quinn MT. 2007. Role of
NF-kappaB in transcriptional regulation of the phagocyte NADPH oxidase by tumor
necrosis factor-alpha. J Leukoc Biol 82:729–741.

Goldstein BJ, Mahadev K, Wu X. 2005. Redox paradox: Insulin action is facilitated by insulin-
stimulated reactive oxygen species with multiple potential signaling targets [erratum
appears in Diabetes. 2005 Apr; 54:1249 Note: Kalyankar, Mahadev (corrected to Mahadev,
Kalyankar)]. Diabetes 54:311–321.

Graciano MF, Nogueira TC, Carvalho CR, Curi R, Carpinelli AR. 2009. Palmitate activates
insulin signaling pathway in pancreatic rat islets. Pancreas 38:578–584.

Griendling KK, Sorescu D, Ushio-Fukai M. 2000. NAD(P)H oxidase: Role in cardiovascular
biology and disease. Circ Res 86:494–501.

Haber EP, Ximenes HM, Procopio J, Carvalho CR, Curi R, Carpinelli AR. 2003. Pleiotropic
effects of fatty acids on pancreatic beta-cells. J Cell Physiol 194:1–12.

Harraz MM, Marden JJ, ZhouW, Zhang Y, Williams A, Sharov VS, Nelson K, Luo M, Paulson H,
Schoneich C, Engelhardt JF. 2008. SOD1 mutations disrupt redox-sensitive Rac regulation
of NADPH oxidase in a familial ALS model. J Clin Invest 118:659–670.

Hellemans K, Kerckhofs K, Hannaert JC, Martens G, Van Veldhoven P, Pipeleers D. 2007.
Peroxisome proliferator-activated receptor alpha-retinoid X receptor agonists induce
beta-cell protection against palmitate toxicity. FEBS J 274:6094–6105.

Higai K, Satake M, Nishioka H, Azuma Y, Matsumoto K. 2008. Glycated human serum albumin
enhances macrophage inflammatory protein-1beta mRNA expression through protein
kinase C-delta and NADPH oxidase in macrophage-like differentiated U937 cells. Biochim
Biophys Acta 1780:307–314.

Hirabara SM, Silveira LR, Abdulkader F, Carvalho CR, Procopio J, Curi R. 2007. Time-
dependent effects of fatty acids on skeletal muscle metabolism. J Cell Physiol 210:7–15.

Iaccio A, Collinet C, Gesualdi NM, Ammendola R. 2007. Protein kinase C-alpha and -delta are
required for NADPH oxidase activation in WKYMVm-stimulated IMR90 human
fibroblasts. Arch Biochem Biophys 459:288–294.

Imoto H, Sasaki N, Iwase M, Nakamura U, Oku M, Sonoki K, Uchizono Y, Iida M. 2008.
Impaired insulin secretion by diphenyleneiodium associated with perturbation of
cytosolic Ca2þ dynamics in pancreatic beta-cells. Endocrinology 149:5391–5400.

Inoguchi T, Li P, Umeda F, Yu HY, Kakimoto M, Imamura M, Aoki T, Etoh T, Hashimoto T,
Naruse M, Sano H, Utsumi H, Nawata H. 2000. High glucose level and free fatty acid
stimulate reactive oxygen species production through protein kinase C-dependent
activation of NAD(P)H oxidase in cultured vascular cells. Diabetes 49:1939–1945.

Itoh Y, Hinuma S. 2005. GPR40, a free fatty acid receptor on pancreatic beta cells, regulates
insulin secretion. Hepatol Res 33:171–173.

Itoh Y, Kawamata Y, Harada M, Kobayashi M, Fujii R, Fukusumi S, Ogi K, Hosoya M, Tanaka Y,
Uejima H, Tanaka H, Maruyama M, Satoh R, Okubo S, Kizawa H, Komatsu H, Matsumura F,
Noguchi Y, Shinohara T, Hinuma S, Fujisawa Y, Fujino M. 2003. Free fatty acids regulate
insulin secretion from pancreatic beta cells through GPR40. Nature 422:173–176.

Ivarsson R, Quintens R, Dejonghe S, Tsukamoto K, in ’t Veld P, Renstrom E, Schuit FC. 2005.
Redox control of exocytosis: Regulatory role of NADPH, thioredoxin, and glutaredoxin.
Diabetes 54:2132–2142.

Kadri-Hassani N, Leger CL, Descomps B. 1995. The fatty acid bimodal action on superoxide
anion production by human adherent monocytes under phorbol 12-myristate 13-acetate
or diacylglycerol activation can be explained by the modulation of protein kinase C and
p47phox translocation. J Biol Chem 270:15111–15118.

Kotarsky K, Nilsson NE, Olde B, Owman C. 2003. Progress in methodology. Improved
reporter gene assays used to identify ligands acting on orphan seven-transmembrane
receptors. Pharmacol Toxicol 93:249–258.

Lacy PE, Kostianovsky M. 1967. Method for the isolation of intact islets of Langerhans from
the rat pancreas. Diabetes 16:35–39.

Laemmli UK. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature 227:680–685.

Lambertucci RH, Hirabara SM, Silveira Ldos R, Levada-Pires AC, Curi R, Pithon-Curi TC.
2008. Palmitate increases superoxide production through mitochondrial electron
transport chain and NADPH oxidase activity in skeletal muscle cells. J Cell Physiol 216:796–
804.

Lehtihet M, Welsh N, Berggren PO, Cook GA, Sjoholm A. 2003. Glibenclamide inhibits islet
carnitine palmitoyltransferase 1 activity, leading to PKC-dependent insulin exocytosis.
Am J Physiol Endocrinol Metab 285:E438–E446.

Livak KJ, Schmittgen TD. 2001. Analysis of relative gene expression data using real-time
quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods (Duluth) 25:402–408.
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY
Luengo-Blanco M, Prando C, Bustamante J, Aragao-Filho WC, Pereira PV, Rehder J,
Padden C, Casanova JL, Newburger PE, Condino-Neto A. 2008. Essential role of nuclear
factor-kappaB for NADPH oxidase activity in normal and anhidrotic ectodermal dysplasia
leukocytes. Blood 112:1453–1460.

Maloney E, Sweet IR, Hockenbery DM, Pham M, Rizzo NO, Tateya S, Handa P, Schwartz MW,
Kim F. 2009. Activation of NF-kappaB by palmitate in endothelial cells: A key role for
NADPH oxidase-derived superoxide in response to TLR4 activation. Arterioscler
Thromb Vasc Biol 29:1370–1375.

Martins EF, Miyasaka CK, Newsholme P, Curi R, Carpinelli AR. 2004. Changes of fatty acid
composition in incubated rat pancreatic islets. Diabete Metab 30:21–27.

Mikami A, Imoto K, Tanabe T, Niidome T, Mori Y, Takeshima H, Narumiya S, Numa S. 1989.
Primary structure and functional expression of the cardiac dihydropyridine-sensitive
calcium channel. Nature 340:230–233.

Morgan D, Oliveira-Emilio HR, Keane D, Hirata AE, Santos da Rocha M, Bordin S, Curi R,
Newsholme P, Carpinelli AR. 2007. Glucose, palmitate and pro-inflammatory cytokines
modulate production and activity of a phagocyte-like NADPH oxidase in rat pancreatic
islets and a clonal beta cell line. Diabetologia 50:359–369.

Morgan D, Rebelato E, Abdulkader F, Graciano MF, Oliveira-Emilio HR, Hirata AE, Rocha MS,
Bordin S, Curi R, Carpinelli AR. 2009. Association of NAD(P)H oxidase with glucose-
induced insulin secretion by pancreatic beta-cells. Endocrinology 150:2197–2201.

Muller G, Wied S, Jung C, Over S. 2008. Hydrogen peroxide-induced translocation of
glycolipid-anchored (c) AMP-hydrolases to lipid droplets mediates inhibition of lipolysis in
rat adipocytes. Br J Pharmacol 154:901–913.

Newsholme P, Haber EP, Hirabara SM, Rebelato EL, Procopio J, Morgan D, Oliveira-
Emilio HC, Carpinelli AR, Curi R. 2007. Diabetes associated cell stress and dysfunction:
Role of mitochondrial and non-mitochondrial ROS production and activity. J Physiol
583:9–24.

Newton AC. 2003. Regulation of the ABC kinases by phosphorylation: Protein kinase C as a
paradigm. Biochem J 370:361–371.

Nogueira TC, Graciano MF, Anhe GF, Curi R, Bordin S, Carpinelli AR. 2009. Short-term
modulation of extracellular signal-regulated kinase 1/2 and stress-activated protein kinase/
c-Jun NH2-terminal kinase in pancreatic islets by glucose and palmitate: Possible
involvement of ceramide. Pancreas 38:585–592.

Nolan CJ, Madiraju MS, Delghingaro-Augusto V, Peyot ML, Prentki M. 2006. Fatty acid
signaling in the {beta}-cell and insulin secretion. Diabetes 55:S16–S23.

O’Donnell VB, Smith GC, Jones OT. 1994. Involvement of phenyl radicals in iodonium
inhibition of flavoenzymes. Mol Pharmacol 46:778–785.

Oliveira HR, Curi R, Carpinelli AR. 1999. Glucose induces an acute increase of superoxide
dismutase activity in incubated rat pancreatic islets. Am J Physiol 276:C507–C510.

Oliveira HR, Verlengia R, Carvalho CR, Britto LR, Curi R, Carpinelli AR. 2003. Pancreatic
beta-cells express phagocyte-like NAD(P)H oxidase. Diabetes 52:1457–1463.

Olofsson CS, Salehi A, Holm C, Rorsman P. 2004. Palmitate increases L-type Ca2þ currents
and the size of the readily releasable granule pool in mouse pancreatic beta-cells. J Physiol
557:935–948.

Palsamy P, Subramanian S. 2010. Ameliorative potential of resveratrol on proinflammatory
cytokines, hyperglycemia mediated oxidative stress, and pancreatic beta-cell dysfunction in
streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic rats. J Cell Physiol 224:423–432.

Pappan KL, Pan Z, Kwon G, Marshall CA, Coleman T, Goldberg IJ, McDaniel ML,
Semenkovich CF. 2005. Pancreatic beta-cell lipoprotein lipase independently regulates islet
glucose metabolism and normal insulin secretion. J Biol Chem 280:9023–9029.

Pi J, Bai Y, Zhang Q, Wong V, Floering LM, Daniel K, Reece JM, Deeney JT, Andersen ME,
Corkey BE, Collins S. 2007. Reactive oxygen species as a signal in glucose-stimulated insulin
secretion. Diabetes 56:1783–1791.

Prentki M, Matschinsky FM. 1987. Ca2þ, cAMP, and phospholipid-derived messengers in
coupling mechanisms of insulin secretion. Physiol Rev 67:1185–1248.

Schonfeld P, Wojtczak L. 2008. Fatty acids as modulators of the cellular production of reactive
oxygen species. Free Radic Biol Med 45:231–241.

Shapiro H, Shachar S, Sekler I, Hershfinkel M, Walker MD. 2005. Role of GPR40 in fatty acid
action on the beta cell line INS-1E. Biochem Biophys Res Commun 335:97–104.

Spector AA, Fletcher JE, Ashbrook JD. 1971. Analysis of long-chain free fatty acid binding to
bovine serum albumin by determination of stepwise equilibrium constants. Biochemistry
10:3229–3232.

Spector AA, Hoak JC. 1975. Letter: Fatty acids, platelets, and microcirculatory obstruction.
Science 190:490–492.

Suvorava T, Kojda G. 2009. Reactive oxygen species as cardiovascular mediators: Lessons
from endothelial-specific protein overexpression mouse models. Biochim Biophys Acta
1787:802–810.

Thams P, Capito K. 2001. Differential mechanisms of glucose and palmitate in augmentation
of insulin secretion in mouse pancreatic islets. Diabetologia 44:738–746.

Uchizono Y, Takeya R, Iwase M, Sasaki N, Oku M, Imoto H, Iida M, Sumimoto H. 2006.
Expression of isoforms of NADPH oxidase components in rat pancreatic islets. Life Sci
80:133–139.

Victor VM, Apostolova N, Herance R, Hernandez-Mijares A, Rocha M. 2009. Oxidative stress
and mitochondrial dysfunction in atherosclerosis: Mitochondria-targeted antioxidants as
potential therapy. Curr Med Chem 16:4654–4667.

Wang Y, Wang PY, Takashi K. 2006. Chronic effects of different non-esterified fatty acids on
pancreatic islets of rats. Endocrine 29:169–173.

Warnotte C, Gilon P, Nenquin M, Henquin JC. 1994. Mechanisms of the stimulation of insulin
release by saturated fatty acids. A study of palmitate effects in mouse beta-cells. Diabetes
43:703–711.

Wollheim CB, Sharp GW. 1981. Regulation of insulin release by calcium. Physiol Rev 61:914–
973.

Zawalich WS, Rasmussen H. 1990. Control of insulin secretion: A model involving Ca2þ,
cAMP and diacylglycerol. Mol Cell Endocrinol 70:119–137.

Zhao H, Kalivendi S, Zhang H, Joseph J, Nithipatikom K, Vasquez-Vivar J, Kalyanaraman B.
2003. Superoxide reacts with hydroethidine but forms a fluorescent product that is
distinctly different from ethidium: Potential implications in intracellular fluorescence
detection of superoxide. Free Radic Biol Med 34:1359–1368.

Zhou YP, Grill VE. 1994. Long-term exposure of rat pancreatic islets to fatty acids inhibits
glucose-induced insulin secretion and biosynthesis through a glucose fatty acid cycle. J Clin
Invest 93:870–876.




