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RESUMO 

Santos L.R.B. 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 L.R.B. 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. 



 13 

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.  
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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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