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Resumo
CARVALHO,

A.

M.

Avaliação

do

estresse

oxidativo

em

ilhotas

pancreáticas humanas e em cultura de células INS-1E. 2007. 164p. Tese de
Doutorado - Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
O transplante de ilhotas pancreáticas humanas é considerado uma estratégia
promissora para curar pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 1.
Entretanto, sua eficiência é dramaticamente afetada pelo rendimento das ilhotas
no processo de isolamento/purificação e pela viabilidade das células após o
transplante. As ilhotas pancreáticas isoladas são obtidas através da perfusão do
pâncreas com colagenase e purificação em gradiente de densidade. As espécies
reativas de oxigênio (ERO) exercem um papel importante durante a obtenção e o
transplante de ilhotas pancreáticas humanas, contribuindo significativamente
para diminuir a viabilidade dessas células. Nesse trabalho foram avaliadas as
respostas oxidativas de ilhotas pancreáticas humanas durante os processos de
isolamento/purificação e cultivo. As atividades da superóxido dismutase (SOD),
da catalase, bem como os níveis de oxidação em proteínas mostraram-se, na
maioria dos casos, aumentados, principalmente durante a etapa de purificação
das ilhotas em gradiente de Ficoll e no período de cultura das ilhotas. Esses
resultados indicam que a purificação em gradiente de Ficoll parece ser uma etapa
crítica de geração das ERO, assim como longos períodos de cultivo. Porém,
verificou-se que influências advindas dos diferentes doadores (idade, causamortis, estilo de vida, etc.) e condições de preservação do órgão (tempo de
isquemia,

solução de

conservação,

etc.)

poderiam

estar

relacionadas

à

discrepância de alguns resultados encontrados. Com o intuito de minimizar tais
variáveis, optou-se por estudar os efeitos relacionados ao Ficoll em células de
insulinoma INS-1E, um modelo celular fisiologicamente semelhante. Para tanto,
as atividades das enzimas antioxidantes SOD, catalase, glutationa peroxidase
(GPx) e glutationa redutase (GR), assim como os danos oxidativos em proteínas e
lipídeos, os níveis de glutationa reduzida (GSH) e de glutationa oxidada (GSSG),
a viabilidade celular e os níveis de algumas enzimas envolvidas no processo

apoptótico como p38, JNK-1, ERK 1-2 e PI3-K expostas a polissacarose (1100
mg/mL), um genérico do Ficoll, foram determinadas. De acordo com os resultados,
as atividades da SOD, catalase e GPx presentes em amostras expostas a
polissacarose mostraram-se aumentadas. Em cultura, a atividade de isoforma
mitocondrial da SOD (Mn-SOD) de células INS-1E correspondeu a 50% da
atividade total da SOD. Na presença da polissacarose, a atividade da Mn-SOD
aumentou para 80% do total. Além disso, a oxidação de lipídios e de proteínas
aumentou e os níveis de GSH e GR diminuíram discretamente. Estes resultados
mostraram que a exposição dessas células a polissacarose está associada com o
estresse oxidativo. Entretanto, tal exposição não foi responsável pela diminuição
da viabilidade celular embora os níveis protéicos de JNK-1, ERK1-2 e PI3-K
tenham se mostrado consideravelmente aumentados e os níveis de p38,
diminuídos. Os níveis de expressão e a atividade de enzimas antioxidantes são
conhecidamente baixos em ilhotas pancreáticas. A N-acetilcisteína (NAC) foi
adicionada em cultura de células para prevenir o estresse oxidativo. Nessas
condições, a NAC foi capaz de proteger as células INS-1E do estresse oxidativo
induzido. Esses resultados sugerem que a exposição à polissacarose está
associdada ao estresse oxidativo em células INS-1E e que a NAC foi capaz de
prevenir a morte celular de células INS-1E expostas a ERO através do aumento
intracelular de GSH.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, estresse oxidativo, enzimas antioxidantes,
radicais livres, transplante de ilhotas pancreáticas.

Abstract
CARVALHO, A.M. Evaluation of oxidative stress in human pancreatic
islets and INS-1E cells culture. 2007. 164p. Thesis (Doctoral) - Instituto de
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
Human pancreatic islet transplantation is considered a promising strategy to
cure the cure Diabetes Mellitus type I. However, transplantation efficiency is
dramatically affected by sub-optimum islet recovery in the isolation/purification
procedure and islet viability after transplantation. Isolated pancreatic islets are
obtained through collagenase perfusion and cell purification in a Ficoll gradient.
Reactive oxygen species (ROS) play an important role during human pancreatic
islet isolation and may contribute to the decrease in cell viability. The aim of this
study was evaluated the response of human pancreatic islets during its
isolation/purification and culture time. Activities of superoxide dismutase (SOD)
and catalase as well as protein oxidation levels increased in most of analyzed
samples, mainly during the Ficoll gradient islet purification step and further
culture. Ficoll seems to be the critical step for ROS generation. Nevertheless, it
was observed that donors characteristics (aging, cause of death, habits, etc.) and
organ preservation conditions (ischemic time, preservation solution, etc.) may be
related to our results. To minimize these variations, a physiological cellular
model based on INS-1E cells was chosen. The antioxidant enzymes SOD,
catalase, glutathione peroxidase (GPx) and glutathione reductase (GR) activities
as well the oxidative damage to proteins and lipids, reduced glutathione (GSH)
and oxidized glutathione (GSSG) levels, cellular viability and the protein levels of
some enzymes responsible for apoptotic signaling like p38, JNK-1, ERK 1-2 and
PI3-K upon exposure to polysucrose (1100 mg/mL), a similar of Ficoll, were
determined. The SOD, catalase and GPx in samples exposed to polysucrose
displayed hight activities. In all cultures, the activity of mitochondrial isoform of
SOD (Mn-SOD) corresponds to 50% of total SOD activity. In the presence of
polysucrose, the activity of Mn-SOD increased up to 80%. Lipids and protein

oxidation levels were also increased and the GSH levels with the GR activity
decreased. These results indicated that the exposure of INS-1E cells to
polysucrose is associated with oxidative stress. However, the polysucrose
exposure was not responsible for cell death although JNK-1, ERK1-2 and PI3-K
levels showed hight levels but not p38, upon polysucrose exposure. The
expression and activities of antioxidants enzymes are known to be very low in
pancreatic islets. N-acetylcysteine (NAC) was added to the INS-1E cultures to
prevent oxidative stress. Under these conditions, NAC was able to protect INS1E cells from induced oxidative damage by increasing intracellular GSH levels.
Taken together, these results suggest that the exposure to polysucrose is related
to the oxidative stress in INS-1E cells and NAC seems to be able to maintain cell
viability.

Keywords: Diabetes Mellitus, oxidative stress, antioxidants enzymes, free
radicals, pancreatic islet transplantation.
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1. Introdução

1.1- Diabetes mellitus: breve histórico
O Diabetes mellitus (DM) compreende uma doença milenar que acompanha
a humanidade até os dias de hoje. Seus primeiros relatos foram registrados pelos
antigos egípcios por volta de 1500 a.C. nos Papiros de Ebers. Nesses documentos
foram descritos alguns medicamentos utilizados para tratar uma condição na
qual ocorria uma eliminação excessiva de urina (poliúria) (Ahmed, 2002; King &
Rubin, 2003). Nessa mesma época, os indianos relataram que a urina de alguns
doentes apresentava sabor adocicado, o que atraia insetos e moscas. Escritos de
outras

civilizações

antigas

também

fazem

referência

à

uma

condição

caracterizada por sede excessiva (polidipsia), perda de peso, infecções e
eliminação de grande quantidade de urina adocicada (Islet Transplant Registry ITR, 2006).
A primeira descrição clínica sobre a doença foi realizada por volta do ano
1000 a.C. pelos gregos Celsus, Galen e Aretaeus da Capadócica. Apollonius de
Memphis foi quem introduziu o termo Diabetes (do grego, dia = através; betes =
passagem) para designar a doença, uma vez que a eliminação excessiva de água
recordava-lhe a passagem de água através de um sifão. O adjetivo mellitus (do
latim, mel) foi acrescentado por Cullen no século XVIII, em função do sabor
adocicado da urina (King & Rubin, 2003; Eknoyan, 2006).
Muitas teorias a respeito da patogenia e tratamento do Diabetes surgiram
após o ano de 47 d.C. No século XVI, o árabe Avicenna descreveu os mais
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importantes sintomas e conseqüências na evolução do Diabetes, como a gangrena
, disfunção erétil e neuropatia periférica (Ahmed, 2002). Entretanto, foi somente
entre os anos de 1780 e 1800 que os pesquisadores Mathew Dobson e John Rollo
demonstraram que o diabético apresentava alta concentração de açúcar na urina
e no sangue. Embora a causa do Diabetes ainda fosse desconhecida, esses
acontecimentos levaram muitos médicos da época a pesquisarem os órgãos mais
afetados pela doença. No início do século XIX, Claude Bernard teorizou que o DM
era causado pela quebra do glicogênio estocado no fígado (glicogenólise) (King &
Rubin, 2003; ITR, 2006). Nesse mesmo período, Ludwig Traube relatava que a
alta ingestão de carboidratos estava diretamente associada à quantidade
excessiva de açúcar tanto no sangue quanto na urina de pacientes diabéticos
(Netto, 2000; ITR, 2006). Foi somente em 1815 que o químico francês, Michael
Chevreal, descobriu que o açúcar presente em alta concentração tratava-se da
glicose, embora a causa desse excesso não tivesse sido estabelecida (King &
Rubin, 2003).
Em 1869, o cientista alemão Paul Langerhans, enquanto estudava a
estrutura do pâncreas através de um microscópio, descreveu a existência de
estruturas celulares espalhadas pelo tecido exócrino, cujas formações anatômicas
diferiam do resto do tecido pancreático. Essas estruturas formavam pequenas
ilhas celulares espalhadas pelo tecido pancreático, não apresentando, no entanto
comunicação direta com os ductos excretores. A função dessa pequena porção de
células, mais tarde denominada “ilhotas de Langerhans”, era desconhecida, mas
Edouard Laguesse posteriormente sugeriu que tais células poderiam produzir
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algum tipo de secreção que participasse do processo de digestão (ITR, 2006;
Netto, 2000).
Foi em 1889 que Joseph von Merring e Oscar Minkowsky comprovaram a
origem

pancreática

do

DM,

quando

tornaram

cães

diabéticos

após

pancreatectomia. O quadro observado nos animais com DM induzida era muito
semelhante à forma aguda e mais severa do Diabetes humano, inclusive
produzindo morte nos animais quando todo o pâncreas era removido. No entanto,
quando parte do pâncreas era deixada no animal, ou ainda quando fragmentos do
órgão eram implantados sob sua pele, a morte dos cães não era observada. Diante
dessas observações, algumas hipóteses foram formuladas como a de que as
alterações metabólicas produzidas após a retirada do pâncreas poderiam não
estar associadas com a ausência da secreção de suco pancreático para o intestino,
mas talvez a perda de alguma outra função do pâncreas (Ahmed, 2002; King &
Rubin, 2003; Gaglia et al., 2005).
Watson Williams e Chirurg Harsant, em 1893 realizaram a primeira
tentativa de xenotransplante em humanos após transplantar em um garoto
diabético de 13 anos com história de cetoacidose, fragmentos do pâncreas de uma
ovelha. Os resultados apontaram uma melhora do quadro do paciente, com
redução da concentração de glicose na urina. Entretanto, o garoto faleceu poucos
dias depois (Shapiro, 2002; Gaglia et al., 2005).
Em torno de 1900, vários estudos realizados sugeriram que alguns órgãos
poderiam secretar determinadas substâncias, porém não através de ductos, as
quais exerceriam seus efeitos após entrarem na corrente sanguínea. Essas
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substâncias foram mais tarde denominadas de hormônios e os órgãos produtores,
de glândulas. Dentre os estudos dessa época destacam-se as pesquisas realizadas
por E. Laguesse, que sugeriram que as ilhotas de Langerhans poderiam ser as
responsáveis pela produção e secreção de hormônios importantes para o
metabolismo da glicose (Netto, 2000; Ahmed, 2002; ITR, 2006).
Edward Schaefer, em 1913 denominou de insulina (do latim, insula = ilha)
a substância produzida pelas ilhotas de Langerhans e concluiu que a mesma era
capaz de atuar no metabolismo da glicose (ITR, 2006). No entanto, a existência da
insulina só pôde ser confirmada em 1921 por John Macleod, Frederick Banting e
seu aluno Charles Best. Em cães pancreatectomizados, foram feitas injeções de
extratos pancreáticos de cães saudáveis. Com essa técnica, os cães diabéticos
tratados tiveram sua glicemia normalizada. A partir dessa descoberta, esses
pesquisadores passaram a produzir, pela primeira vez, um tipo de preparação
insulínica para o tratamento de DM. Inicialmente eles utilizaram extratos
pancreáticos de fetos bovinos e posteriormente, em colaboração com James
Bertram Collip, eles aperfeiçoaram a técnica para a obtenção de uma formulação
mais pura. Esse extrato foi, em 1922, injetado em Leonard Thompsom, um garoto
de 14 anos portador de DM severo. Além de tornar-se a primeira pessoa a receber
uma injeção de insulina, L. Thompson obteve melhoras significativas da glicemia,
ganhou peso e pôde viver de maneira mais saudável até a idade adulta. Por esse
trabalho, F. Banting e J. Macleod receberam, em 1923, o prêmio Nobel de
medicina (King & Rubin, 2003; ITR, 2006).
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A insulina tornou-se a primeira proteína a ser cristalizada na forma pura,
em 1926. Esse advento permitiu aos pesquisadores estudar sua estrutura
tridimensional por técnicas de cristalografia de raios X, o que possibilitou
ampliar o conhecimento sobre sua forma de ação e sua interação com outras
moléculas. Em 1955, Frederick Sanger fez da insulina a primeira proteína a ser
totalmente seqüenciada, o que lhe garantiu o prêmio Nobel em 1959. A partir de
1963, a insulina já era sintetizada em laboratório e em 1978, com o advento da
biotecnologia, produziu-se a primeira insulina recombinante (Ahmed, 2002; ITR,
2006).
A disponibilidade comercial da insulina, na época denominada Humulin,
revolucionou o tratamento do DM no início dos anos 80, substituindo
majoritariamente o tratamento do DM com insulina animal por insulina
recombinante (ITR, 2006). Com o surgimento da insulina recombinante, a
sobrevida de pacientes diabéticos tornou-se significativamente maior, dessa
forma, possibilitando diagnosticar nessas pessoas, uma série de doenças que
acometiam principalmente o coração, rins, olhos, nervos e os vasos sanguíneos.
Sugeriu-se então, que a terapia com insulina, não era capaz de evitar o
aparecimento dessas complicações, as quais estariam provavelmente relacionadas
aos níveis glicêmicos alterados nos pacientes diabéticos. Com isso, a busca por
métodos terapêuticos mais eficazes no controle da glicemia tornou-se o grande
desafio (ITR, 2006).
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1.2- Diabetes mellitus: a doença
O controle hormonal do metabolismo energético é exercido pelas ilhotas
pancreáticas, que compreendem de 1 a 2% do pâncreas. No pâncreas de um
homem adulto, estima-se que existam cerca 1,5 milhão dessas células. Essas
estruturas, de aproximadamente 100 a 200μm, são constituídas por quatro tipos
celulares específicos, os quais podem ser diferenciados principalmente pelo
conteúdo hormonal, além de características morfológicas e tintoriais (Figura 1).
As células beta compreendem cerca de 70% das ilhotas e são responsáveis pela
produção de insulina e amilina, hormônio secretado ao mesmo tempo que a
insulina, mas cuja função ainda não foi elucidada (Lopes et al., 2004). O principal
efeito da insulina é facilitar o transporte de glicose para o interior da maioria das
células, modulando assim a glicemia. Contudo, a insulina também afeta o
metabolismo de lipídios e proteínas. As células alfa (20%), delta (8%) e PP (2%),
produzem respectivamente glucagon, somatostatina e polipeptídeo pancreático. O
glucagon atua primordialmente no fígado estimulando a quebra de glicogênio em
moléculas de glicose, as quais são imediatamente lançadas na circulação. O
polipeptídeo pancreático não é exclusividade das células PP, uma vez que essas
células também encontram-se espalhadas pelo pâncreas exócrino. Esse hormônio
exerce funções gastrintestinais, tais como a estimulação da secreção de enzimas
gástricas e intestinais e a inibição da motilidade intestinal. As estreitas interrelações entre as células presentes nas ilhotas permitem comunicação
intercelular e controle direto da secreção de alguns hormônios. Assim, a insulina
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inibe a secreção de glucagon e a somatostatina suprime a liberação tanto de
insulina quanto de glugagon (Robbins et al., 2000; Guyton & Hall, 2002).

Figura 1. Morfologia de uma ilhota de Langerhans no pâncreas: células alfa,
beta e delta envoltas por ácinos pancreáticos e vasos sangüíneos (Guyton & Hall,
2002).

Apesar da minúscula dimensão das ilhotas de Langerhans, sua disfunção é
responsável pelo alto índice de morbidez e mortalidade uma vez que a secreção de
seus hormônios é determinante para a regulação homeostásica dos níveis
glicêmicos (Robbins et al., 2000).
O DM é uma desordem metabólica de etiologia múltipla caracterizada por
uma

hiperglicemia

crônica,

associada

a

distúrbios

no

metabolismo

de

carboidratos, lipídeos e proteínas, decorrentes de uma menor secreção ou
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incapacidade da insulina em exercer adequadamente sua função (Sociedade
Brasileira de Diabetes - SBD, 2000). Na hiperglicemia, parte da glicose passa a
ser eliminada através da urina (glicosúria), a qual, por ação osmótica, leva
consigo água (poliúria) induzindo desidratação corporal e à polidipsia. A
deficiência da produção de insulina impede o aproveitamento de glicose pelos
tecidos insulino-dependentes. Desta forma, ocorre intensa degradação dos
triacilgliceróis armazenados com conseqüente liberação de ácidos graxos no
sangue, os quais passam a ser a fonte principal de energia de praticamente todos
os tecidos (exceto tecido nervoso) resultando em acúmulo plasmático de ácido
acetoacético e acetona, responsáveis pela acidose metabólica. A excessiva
degradação de proteínas musculares é responsável pela produção de alanina,
principal substrato da gliconeogênese. Sintomas clássicos como perda súbita de
peso, polidipsia e poliúria podem ocorrer (Figura 2) (Lehninger et al., 2002). A
permanência de níveis glicêmicos aumentados está associada a alterações
funcionais ou patológicas de vários órgãos ou estruturas corpóreas. Dessa forma,
o DM pode estar, a longo prazo, associado a danos, disfunção e/ou falências
microvasculares dos rins, olhos, nervos e coração, além de coma e óbito (Pileggi et
al., 2001).
Segundo The Expert Committee of the Diagnosis and Classification of
Diabetes Mellitus (2002), o DM subdivide-se em quatro grupos: a) DM tipo 1, b)
DM tipo 2, c) DM gestacional e d) outros tipos específicos de Diabetes.
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Figura 2. Consequências metabólicas da deficiência persistente de insulina
(Adaptado de Davies et al., 2001).
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O DM tipo 1, antigamente denominado de DM insulino-dependente ou
Diabetes juvenil, é decorrente da destruição das células beta pancreáticas que,
segundo a World Health Organization (WHO) e a American Diabetics Association,
(ADA) pode ser mediada por mecanismos auto-imunes (DM tipo 1A) ou ainda, por
mecanismo idiopáticos, não auto-imunes (DM tipo 1B) (Tripathi & Srivastava,
2006). A destruição auto-imune tem predisposição genética múltipla, além de
fatores ambientais ainda desconhecidos. Embora o DM tipo 1 possa acometer
indivíduos de qualquer idade, manifesta-se, na maioria das vezes, na infância e
na adolescência apresentando sintomas como poliúria, polidipsia, perda de peso e
cansaço (Emilien et al., 1999). A redução da massa de células beta resulta em
uma ausência parcial ou absoluta da secreção de insulina, a qual caracteriza um
quadro hiperglicêmico, além de distúrbios no metabolismo de carboidratos,
gorduras e proteínas (Lehninger et al., 2002). Por essa razão, grande parte dos
indivíduos acometidos por este tipo de Diabetes deve fazer uso constante de
insulina exógena para sobreviver, principalmente para prevenir o aparecimento
de cetoacidose (Tripathi & Srivastava, 2006).
O DM do tipo 2, previamente considerado DM não insulino-dependente, é a
forma mais comum de Diabetes por acometer entre 90 a 95% dos pacientes
diabéticos. Apresenta intensa associação com o excesso de peso e embora possa
manifestar-se em qualquer idade, aparece predominantemente em indivíduos
com mais de 40 anos. Resulta, em geral, de graus variáveis de resistência à
insulina e deficiência relativa da secreção de insulina, as quais podem levar à
hiperglicemia (Emilien et al., 1999; SBD, 2000; Tripathi & Srivastava, 2006). De
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maneira geral, os indivíduos acometidos pelo DM do tipo 2 não são dependentes
de insulina exógena para sobreviver, mas podem requerê-la caso os níveis
glicêmicos não atinjam a normalidade através de dieta nutricional ou uso de
hipoglicemiantes orais (Tripathi & Srivastava, 2006).
O DM gestacional caracteriza-se pela diminuição da tolerância à glicose, de
magnitude variável, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não
persistir após o parto.
Outras formas de Diabetes decorrem de defeitos genéticos funcionais das
células beta ou da ação da insulina, associados com outras doenças ou com o uso
de fármacos ou agentes químicos diabetogênicos (SBD, 2000).
A importância do DM como problema de saúde está crescendo, tanto em
virtude do aumento de sua prevalência e incidência, como das suas repercussões
sociais e econômicas, traduzidas pelas mortes prematuras, absenteísmo e
incapacidade para o trabalho (SBD, 2000). Calcula-se que atualmente existam
cerca de 194 milhões de diabéticos no mundo e estima-se que em 2030 este
número alcance por volta de 370 milhões de diabéticos. Entretanto, o impacto do
DM sobre as sociedades é subestimado, uma vez que a maioria das pessoas com
DM desconhece seu diagnóstico, o qual, freqüentemente, é feito tardiamente,
aumentando as chances de complicações resultantes da doença. Outro fato
decorre de que muitos pacientes vão a óbito por doenças cardiovasculares ou
renais e não por uma causa unicamente relacionada ao DM, como a cetoacidose
ou hipoglicemia.
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Os custos com tratamentos diretos de diabéticos no mundo representam
um impacto econômico considerável. Atualmente, estes valores atingem de 153 a
286 bilhões de dólares por ano. Caso a expectativa de incidência se confirme, em
2025 poderão ser gastos entre 213 e 396 bilhões de dólares. Além disso, as
complicações secundárias que comprometem a qualidade de vida e a sobrevida
dos indivíduos portadores e envolvem altos custos no seu tratamento, o que
dependendo do país, pode significar de 5 a 14% das despesas para a saúde (SBD,
2000). Dados da SBD (2000) apontam que o DM, como diagnóstico primário,
representa a sexta causa de internações hospitalares e contribui com 40% para
outras

causas

como

acidente

vascular

cerebral,

cardiopatia

isquêmica,

insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. Dessas últimas, as doenças
cardiovasculares são as principais responsáveis pela redução da sobrevida de
pacientes diabéticos e a causa mais freqüente de mortalidade. Ainda nesse
cenário, o DM é a principal causa de amputações de membros inferiores e de
cegueira adquirida (SBD, 2000).
Dentre as doenças crônico-degenerativas com índices elevados de
morbimortalidades, o DM vem se destacando como um importante problema
mundial de saúde pública devido, principalmente, às suas complicações como
retinopatias, neuropatias, nefropatias, angiopatias e vasculopatias (Pileggi et al.,
2001). No ano de 1995, a doença contribuiu para mais de 187.000 óbitos. O custo
econômico total do Diabetes em 1997 foi de US$ 98 bilhões, sendo US$ 44 bilhões
em custos diretos médicos e de tratamento e US$ 54 bilhões em custos indiretos
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atribuídos a deficiências e mortalidade. Atualmente, a estimativa anual da WHO
para óbitos decorrentes do DM alcança 4 milhões.
Embora o DM do tipo 1 usualmente represente a forma menos
predominante do DM, sua incidência global vem crescendo nos últimos anos com
uma estimativa de crescimento anual de 3%, o que representa 65 mil novos casos
de DM do tipo 1 por ano, em crianças com menos de 15 anos.

1.3- Terapêuticas
A base do tratamento farmacológico do DM consiste na administração de
agentes hipoglicemiantes orais (40% dos casos) e de injeções subcutâneas de
insulina exógena. A terapia não farmacológica tem, como base, uma dieta
nutricional associada a exercícios físicos (Emilien et al., 1999).

1.3.1- Insulinoterapia
Para o DM tipo 1, a terapia convencionalmente usada baseia-se na
administração da insulina exógena e na auto-monitorização da glicemia várias
vezes ao dia. Entretanto, a terapêutica com insulina não é suficiente para
prevenir parte das complicações crônicas associada à essa síndrome, uma vez que
este tratamento requer também mudanças comportamentais drásticas e
apresenta custo relativamente alto. Além disso, esse tratamento tem-se mostrado
ineficaz na manutenção na normoglicemia podendo, muitas vezes, expor o
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paciente a episódios de hipoglicemia, tornando a aderência ao programa
terapêutico ainda mais difícil (Xu et al., 1999; Pileggi et al., 2001).

1.3.2- Transplante de pâncreas (órgão total)
Atualmente,

duas

outras

estratégias

podem

ser

utilizadas

como

alternativas à insulinoterapia: transplante de pâncreas (órgão total) e
transplante de ilhotas pancreáticas. Essas intervenções são capazes de restaurar
o padrão fisiológico de secreção de insulina e, portanto, tornar o paciente
diabético independente das injeções diárias de insulina. Segundo a ADA, estes
tratamentos podem, ainda, prevenir ou mesmo atrasar a instalação de alterações
secundárias tanto no DM do tipo 1 quanto no DM do tipo 2 (Xu et al., 1999).
Destina-se

a

pacientes

diabéticos

insulino-dependentes

que

apresentam

hipoglicemias assintomáticas, dificuldades no controle do Diabetes ou, ainda, que
estejam desenvolvendo complicações metabólicas agudas (Ryan et al., 2006).
O primeiro transplante de pâncreas (órgão total) foi realizado pelos
pesquisadores William D. Kelly e Richard C. Lillehei em 1966, na Universidade
de Minnesota, simultaneamente ao transplante de rim (Gaglia et al., 2005).
Embora as primeiras tentativas não tenham alcançado o sucesso esperado, o
progresso das técnicas cirúrgicas e de terapia imunossupressora fez do
transplante de pâncreas, uma técnica amplamente utilizada, desde a década de
80, em todo mundo (Gaglia et al., 2005). No Brasil, o transplante de pâncreas é
realizado regularmente desde 1995.
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Uma vez transplantado e revascularizado, o pâncreas é capaz de secretar
insulina imediatamente, podendo induzir completa independência de insulina
exógena (Nanji & Shapiro, 2006). Dados do International Pancreas Transplant
Registry mostram que a taxa de sobrevida, entre os anos de 1994 e 1998 foi de
aproximadamente 94% para o paciente e 82% para o órgão transplantado. Após 5
anos a taxa de sobrevida foi de 81% e 61% para o paciente e o enxerto
pancreático, respectivamente. O transplante de pâncreas é capaz de devolver a
qualidade de vida ao paciente diabético além de, em alguns casos, reverter as
complicações secundárias inerentes a essa doença (Nanji & Shapiro, 2006).
Entretanto, essa técnica representa um procedimento cirúrgico relativamente
grande (de 6 a 9 horas), com necessidade de anestesia geral, riscos pós-operatório
que pode acarretar diversas complicações clínicas (rejeição, pancreatite, infecção
intrabdominal, abcessos peripancreático, etc.) além de requerer terapia
imunossupressora intensiva e contínua (Ryan et al., 2006). Na maioria dos casos,
sua prática é indicada a pacientes que necessitam de transplantes concomitantes
à outros órgãos ou em pacientes cujo controle metabólico difícil pode acarretar em
outras complicações de saúde (Maria-Engler et al., 2001; Nanji & Shapiro, 2006).

1.3.3- Transplante de ilhotas pancreáticas
Outro tratamento promissor para o DM do tipo 1 e, em alguns casos, para o
DM do tipo 2, consiste no transplante de ilhotas pancreáticas produtoras de
insulina, como alternativa à insulinoterapia e ao transplante de pâncreas. Essa
técnica, proposta por Lacy em 1967, obteve seus primeiros resultados em 1972,
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quando puderam reverter o Diabetes induzido por drogas, através do transplante
de ilhotas pancreática em modelo animal (Ballinger & Lacy, 1972; Gaglia et al.,
2005).
As ilhotas pancreáticas apresentam-se envoltas pelo tecido pancreático
exócrino, compondo de 1 a 2% da massa total do pâncreas. Para a obtenção de
ilhotas purificadas, o pâncreas de um doador é submetido a procedimentos
especiais de digestão com colagenase e purificação em gradiente de densidade,
conforme esquematizado na Figura 3. A fração de ilhotas purificadas obtida é
transplantada para um paciente receptor, em geral através de uma infusão na
veia porta hepática, orientada por aparelhos de ultrassonografia e radioscopia
(Figura 4).
Em 1977, Najarian e cols. realizaram o primeiro transplante de ilhotas
pancreáticas em humanos. O transplante foi realizado em sete pacientes
previamente submetidos a transplante de rim, que receberam o enxerto de
ilhotas pancreáticas isoladas em diferentes locais do corpo. Embora nenhum
desses pacientes tenha adquirido independência de insulina, houve uma
diminuição da dose de insulina requerida para cada um. No entanto, melhores
resultados foram obtidos quando este grupo tratou pacientes submetidos à
pancreatectomia quase total, com infusão de ilhotas pancreáticas na veia porta
hepática. Dos três pacientes tratados, dois obtiveram independência de insulina
por mais de um ano (Gaglia et al., 2005).
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Figura 3. Principais etapas do processo de isolamento de ilhotas pancreáticas a
partir de um pâncreas humano doado: 1)perfusão do pâncreas captado com solução
de colagenase, 2)pâncreas distendido, 3)digestão dos fragmentos pancreáticos (câmara de
Ricordi), 4)circulação do extrato pancreático em sistema de temperatura e pressão
controlados (Adaptado de http://transplant.emory.edu).
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Figura 4. Transplante de ilhotas humanas purificadas. A partir do pâncreas de um
doador-cadáver, as ilhotas obtidas, após a digestão do órgão, são purificadas em
gradiente de densidade. A fração de ilhotas puras é infundida na veia porta hepática de
um paciente receptor sob a orientação de aparelhos de ultrassonografia e radioscopia
(http://www.med.umn.edu/).
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Em 1990, um grupo de pesquisadores de Pittsburgh obteve o primeiro caso
de sucesso com transplante de ilhotas. Nove pacientes, após serem submetidos à
pancreatectomia e hepatotectomia, receberam o transplante de fígado e de ilhotas
pancreáticas. Neste caso, utilizou-se fígado obtido de doador cadáver e as ilhotas
pancreáticas foram isoladas de pâncreas do mesmo doador. Os resultados
mostraram que mais de 50% dos pacientes apresentaram insulino-independência
por até 5 anos (Gaglia et al., 2005).
Embora a taxa de sucesso de transplante de ilhotas pancreáticas se
mostrasse aumentada em alguns centros de transplantes no mundo, a reversão
do DM tipo 1, utilizando-se essa técnica, ainda se apresentava como
problemática. No mundo inteiro, mais de 750 indivíduos portadores de DM do
tipo 1 já receberam transplante de ilhotas, desde 1974 (Rother & Harlan, 2004).
De acordo com os dados apresentados pelo International Islet Transplant Registry
da Universidade de Giessen, dos 355 casos de transplantes de ilhotas realizados
entre 1974 a 2000, 33 pacientes alcançaram independência de insulina por mais
de uma semana. O número de pacientes que permaneceram independentes de
insulina por mais de 1, 2, 3 e 4 anos foi de respectivamente 13, 7, 4 e 1 (Boker et
al., 2001). Com o passar dos anos, os avanços na técnica de isolamento e
purificação do tecido pancreático produtor de insulina fizeram aumentar a taxa
de sucesso dos transplantes.
Em 2000, um grupo da Universidade de Alberta, em Edmonton (Canadá)
coordenado pelo pesquisador A.M. James Shapiro, divulgou sete casos de
pacientes diabéticos que se apresentaram independentes de insulina por um ano,
após terem recebido o transplante de ilhotas pancreáticas. O protocolo utilizado
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por este grupo, conhecido como "Protocolo de Edmonton" baseou-se na terapia
imunossupressora livre de glicocorticóides, eliminando o uso de drogas
imunossupressoras diabetogênicas, e ainda, no uso de um grande número de
ilhotas transplantadas por paciente (Shapiro et al., 2000; Gaglia et al., 2005).
Esses resultados incentivaram o governo dos EUA a financiar uma nova série de
transplantes, incluindo dez centros da América do Norte e da Europa, com o
objetivo de reproduzir estes resultados (apud Aita, 2002; Gaglia et al., 2005). O
grupo de Edmonton já realizou transplante de ilhotas em mais de 70 pacientes e o
índice de sucesso tem atingido a maioria dos casos (Shapiro et al., 2003; Gaglia et
al., 2005).
Comparado ao transplante de pâncreas, o transplante de ilhotas promove a
normalização da glicemia através de meios menos invasivos, uma vez que o
número de complicações intra e pós-operatórias são bem menores quando
comparadas ao transplante de órgão total (Pileggi et al., 2001). Os riscos
associados ao transplante de ilhotas pancreáticas envolvem sangramento (9%),
trombose na veia porta (4%), rompimento da vesícula biliar (3%), e dores
abdominais (Ryan et al., 2006).
Essa técnica apresenta ainda, como grande vantagem, a possibilidade de
cultivo celular pré-transplante ou de submeter as ilhotas, in vitro, à técnicas que
reduzam sua antigenicidade, como é o caso do encapsulamento de ilhotas com
materiais biocompatíveis (polímeros, alginato) que oferecem permeabilidade
seletiva à insulina e nutrientes, mas não à agentes de resposta imune (Pileggi et
al., 2001, Maria-Engler et al., 2001). Além dessas possibilidades, o transplante de
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ilhotas pancreáticas ainda permite a criação de um banco de ilhotas
criopreservadas, o que facilitaria a realização de xenotransplantes e diminuiria a
demanda pelos escassos doadores de órgãos humanos (Boker et al., 2001; Nanji &
Shapiro, 2006).
Atualmente, a taxa de sobrevida de ilhotas pancreáticas transplantadas,
determinada indiretamente através dos níveis plasmáticos de peptídeo C, é de
96% após 1 ano e de 80% no segundo e terceiro ano (Ryan et al., 2006).
Os resultados promissores, obtidos após a utilização do Protocolo de
Edmonton, incentivaram a expansão de inúmeros centros transplantadores de
ilhotas pancreáticas no mundo.
Após anos de trabalhos e pesquisas, o Brasil passou a fazer parte do grupo
de países que dominam a técnica de transplante de ilhotas de Langerhans. Em
dezembro de 2002, o grupo da Unidade de Ilhotas Pancreáticas Humanas do IQUSP, coordenado pela pesquisadora Mari Cleide Sogayar e pelo endocrinologista
Freddy G. Eliaschewitz, realizou o primeiro transplante de ilhotas no Brasil. A
paciente, que já recebeu três outras infusões de ilhotas humanas (fevereiro e abril
de 2003), ainda apresenta dependência parcial de insulina. Entretanto, após a
última infusão de ilhotas realizada, a dose de insulina requerida foi
aproximadamente 80% menor (Eliaschewitz et al., 2004). Até o momento, quatro
outros pacientes diabéticos já receberam pelo menos duas infusões com ilhotas.
Em todos os casos, embora não tenha havido total reversão do estado diabético,
houve diminuição da dose de insulina requerida e dos episódios de hipoglicemia,
além da secreção de níveis significativos de peptídeo C.
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Apesar das vantagens, o sucesso da reversão do estado diabético
utilizando-se o transplante de ilhotas pancreáticas apresenta como obstáculo a
limitada disponibilidade de células beta produtoras de insulina (Fournier et al.,
1996; Zwillich, 2000). O número total de ilhotas obtidas após o processamento do
pâncreas é inferior ao conteúdo total de ilhotas do órgão, sendo que tal diferença
se deve a inúmeros fatores que afetam o rendimento e a viabilidade das ilhotas
após o processo de isolamento. Além disso, características variadas do doador
como idade, índice de massa corpórea, sexo, dieta e trauma estão relacionados
com o número de ilhotas obtidas (Bonner-Weir et al., 2000; Maria-Engler et al.,
2001). Outro fator importante é que o número mínimo de ilhotas necessário para
garantir a normalização da glicemia (cerca de 5x105) está acima do número
máximo conseguido na maioria dos isolamentos, sendo então necessário utilizar
mais de um pâncreas doador para cada transplante (Maria-Engler et al. 2001;
Diabetes Research Institute - DRI, 2006).
Atualmente sabe-se que diversos fatores estão relacionados à diminuição
da funcionalidade e/ou viabilidade de ilhotas pancreáticas isoladas. Desde a
retirada do órgão até o transplante das ilhotas purificadas, danos celulares
podem ocorrer durante os estágios que compreendem: retirada do órgão, estoque e
tempo de isquemia fria do pâncreas, tratamento enzimático para o isolamento
das células, purificação das ilhotas isoladas em gradiente de densidade e durante
o cultivo celular (Janjic et al., 1996; Bottino et al., 2004). Para o processo de
isolamento de ilhotas pancreáticas, utiliza-se a um tipo especial de colagenase,
denominada Liberase. Embora essa enzima seja altamente específica, apresenta
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atividade pouco controlada, podendo atingir a integridade da membrana basal
que permeia as ilhotas de Langerhans (Bonner-Weir et al., 2000). Em sua
estrutura nativa, as ilhotas pancreáticas são altamente vascularizadas, contudo
essas estruturas podem ser destruídas durante o processo de isolamento e cultura
in vitro. Assim, a sobrevivência das ilhotas isoladas pode ser afetada em
conseqüência da hipóxia inicial, seguida de sua reoxigenação pós-transplante
(Lepore et al., 2004).

1.4- Ilhotas pancreáticas e o estresse oxidativo
Postula-se que espécies reativas de oxigênio (ERO) possam ser geradas
durante o isolamento e após o transplante dessas células e que, desta forma,
estejam associadas à disfunção e morte das ilhotas pancreáticas (Janjic et al.,
1996; Bottino et al.; 2004). Estudos mostram que ilhotas pancreáticas de ratos
apresentam baixa atividade de enzimas antioxidantes, tais como superóxido
dismutase (SOD), bem como de glutationa peroxidase (GPx) e catalase quando
comparada a outros tecidos, sugerindo, desta maneira, serem mais sensíveis à
ação das ERO (Grankvist et al., 1981; Malaisse et al., 1982). De acordo com
Lenzen e cols. (1996), os níveis expressos de SOD e GPx de ilhotas pancreáticas
de ratos equivalem, respectivamente, a 40% e 15% dos níveis encontrados no
fígado. Tiedge e cols. (1997) mostraram que, em ilhotas pancreáticas de ratos e
células produtoras de insulina da linhagem RINm5F, os níveis de RNAm de SOD,
catalase e GPx apresentaram-se baixos, assim como os níveis protéicos e
catalíticos dessas enzimas, quando comparadas a outros tecidos estudados. Nesse
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trabalho, os níveis expressos de SOD, catalase e GPX em ilhotas de ratos
equivalem, respectivamente, a 30%, 5% e 5% dos níveis encontrados no fígado. De
acordo com Welsh e cols. (1995), em ilhotas pancreáticas humanas, esses níveis
são um pouco maiores, mas ainda considerados baixos. Dessa forma, as ilhotas
pancreáticas apresentam-se mais vulneráveis à ação das ERO, as quais exercem
um papel importante no desenvolvimento do DM tipo 1 e durante o transplante
de pâncreas/ilhotas pancreáticas (Kubish et al., 1997; Xu et al., 1999).
Dessa maneira, é imprescindível que as etapas da técnica de isolamento e
purificação de ilhotas sejam aperfeiçoadas e que mecanismos de neogênese e
proliferação celular in vitro sejam criados, visando aumentar o número de ilhotas
isoladas viáveis e funcionais obtidas após seu isolamento e pós-transplante.

1.4.1- As espécies reativas de oxigênio e sua geração
O oxigênio molecular apresenta dois elétrons desemparelhados com spins
paralelos (Turrens, 2003). A adição de um par de elétrons por uma espécie ligante
requer uma inversão de spin, conforme o princípio de exclusão de Pauli. Como
essa inversão ocorre durante um período relativamente longo, o oxigênio tem
maior tendência a reagir com espécies que possuam elétrons desemparelhados, à
substratos doadores de pares de elétrons (Fridovich, 1998; Turrens, 2003).
Em organismos aeróbios, o oxigênio consumido na respiração é utilizado
como aceitador final de elétrons durante a fosforilação oxidativa, onde é reduzido
à água através da atividade da enzima citocromo c oxidase, que transfere quatro
elétrons ao oxigênio (Equação 1).
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O2 + 4e- + 4H+ → 2H2O

(Equação 1)

Embora o oxigênio seja essencial para a sobrevivência dos seres aeróbios,
ele pode se tornar tóxico devido à formação intracelular de subprodutos
decorrentes da sua excitação ou redução incompleta, gerando assim as ERO
(MCord, 2000).
As ERO eletronicamente excitadas podem ser geradas quando elétrons são
elevados ao orbital mais energético e seu spin é invertido. Este spin antiparalelo
resultante é referido como “estado singleto”. Se um dos dois elétrons do oxigênio
for excitado, a espécie resultante, conhecida como oxigênio singleto (1O2), tornase-á um forte oxidante capaz de reagir rapidamente com pares de elétrons
(Turrens, 2003). Uma pequena parte do oxigênio (1-2%) é reduzida em passos
monoeletrônicos, química ou enzimaticamente, gerando intermediários reativos
conforme descrito nas as Equações 2 a 5 (Kowaltowski & Vercesi, 1998;
Eberhardt, 2001).
A redução univalente do O2 gera o ânion superóxido (O2•-) (Equação 2), um
intermediário pouco reativo, porém que participa da formação de outras espécies
mais reativas. A dismutação, espontânea ou enzimática, do O2•- gera peróxido de
hidrogênio (H2O2) (Equação 3), o qual poderá ser completamente reduzido a H2O,
ou parcialmente à radical hidroxila (•OH), uma das ERO mais reativas (Equação
4) (Turrens, 2003). O O2-• também pode reagir com o óxido nítrico (NO•) gerando
peroxinitrito (NOO•), uma espécie altamente reativa (Valko et al., 2007).
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O2 + 1e- → O2-y

(Equação 2)

O2-y + 1e- + 2H+ → H2O2

(Equação 3)

H2O2 + 1e- + H+ → yOH + H2O

(Equação 4)

OH + 1e- + H+→ H2O

y

(Equação 5)

O H2O2 é o agente com menor potencial de oxidação. Sua reação com
substratos orgânicos não é muito eficiente, mas possui grande tendência a formar
complexos com metais de transição, principalmente Fe2+ e Cu+ (Equações 6 e 7). A
reação do H2O2 com Fe2+, conhecida como reação de Fenton, gera •OH (Flaherty
& Weisfeldt, 1988; Ferreira & Matsubara, 1997).

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + -OH

(Equação 6)

Cu+ + H2O2 → Cu2+ + •OH + -OH

(Equação 7)

O •OH, devido ao seu alto poder oxidante, reage com substratos celulares
disponíveis, com velocidade dependente de sua difusão no meio, apresentando
grande potencial destrutivo em sistemas biológicos (Fridovich, 1998; Halliwell &
Gutteridge, 1999). A formação de •OH é catalisada por metais de transição, pela
reação de Haber-Weiss (Equação 12), podendo ser novamente reduzidos pelo O2•-,
reciclando o processo (Equações 8, 9, 10 e 11) (Ferreira & Matsubara, 1997;

Introdução______________________________________________________________ 45

Turrens, 2003; Valko et al, 2007). Essa reação, embora termodinamicamente
favorável, é cineticamente lenta.

Fe3+ + O2•- → Fe2+ + O2

(Equação 8)

Fe2+ + H2O2 → •OH + -OH + Fe3+

(Equação 9)

Cu2+ + O2•- → Cu+ + O2

(Equação 10)

Cu+ + H2O2 → •OH + -OH + Cu2+

(Equação 11)

O2•- + H2O2 → •OH + -OH + O2

(Equação 12)

As ERO também são geradas no estado de hipóxia, isquemia-reperfusão,
durante a biotransformação de xenobióticos ou quando um organismo é exposto à
radiação ionizante, poluentes ambientais, cigarro, etc. Contudo, as ERO também
são importantes fatores de proteção contra infecções microbianas por células
fagocíticas (neutrófilos e macrófagos) e, ainda, como sinalizadoras em diferentes
processos celulares (Freeman & Crapo, 1982; Kehrer, 1993; Eberhardt, 2001,
Valko et al., 2007).

1.4.2- Sistema de defesa antioxidante
Em organismos aeróbicos, os níveis de ERO estão em equilíbrio com o
sistema de defesa antioxidante. Os antioxidantes reduzem a velocidade de
iniciação e/ou propagação dos processos radicalares suprimindo a ação das ERO,
eliminando-as, diminuindo-as ou até inibindo sua reação com moléculas alvo. O
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sistema de defesa antioxidante inclui: i) substâncias de baixo peso molecular
produzidas pelo organismo como os carotenóides, flavonóides, bilirrubina, ácido
úrico e tióis como a glutationa (GSH), ou adquiridas através da dieta como o ácido
ascórbico e o α-tocoferol capazes de reagir com diversas ERO (Tabela 1); ii)
proteínas ligantes de metais tais como a transferrina e a haptoglobina, que
diminuem a disponibilidade de metais catalizadores de reações produtoras de
ERO; iii) sistemas multienzimáticos responsáveis pela remoção/desativação das
ERO (Rice-Evans et al., 1991; Sies, 1993; Ferreira & Matsubara, 1997; Valko et
al. 2007).

Tabela 1. Antioxidantes de baixo peso molecular e seus principais alvos.

Antioxidante

Alvo

ascorbato

1O2, •OH,

carotenóides

1O2, RO2•, •OH,

tocoferois

ROO•, 1O2
1O2,

Referência

O2•-, HO2• , RO2•, RO•

•

Carr & Frei, 1999
Paiva & Russel, 1999

HClO

Halliwell
O2•-,

OH,
transição

GSH

HClO, RO2•, RO•, 1O2,

Blokhina et al., 2003

bilirrubina

Peroxil, 1O2

Neuzil & Stocker, 1993

melatonina

•

Karbownik & Reiter, 2000

ácido úrico

1º2,

OH,

O2•-

RO2•, •OH

de

Gutteridge,

flavonóides

1O2,

metais

&

Barreiros et al., 2006

Ames et al., 1981

Dentre os componentes enzimáticos do sistema de defesa antioxidante
encontram-se as enzimas SOD, catalase, GPx e glutationa redutase (GR), entre
outras. Esses mecanismos de defesa são responsáveis pela manutenção do
equilíbrio entre a produção e a remoção de ERO, sendo fundamentais para a
sobrevivência dos seres aeróbicos (Eberhardt, 2001).
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A SOD dismuta o O2•- a H2O2 e O2, conforme mostrado na Equação 13. Ela
está presente, de forma geral, no meio intracelular, apresentando pequenas
concentrações no plasma, fluido espinhal e linfa. Já foram identificadas quatro
isoformas de SOD, entretanto, em humanos a SOD está sob três formas. Uma
isoforma citoplasmática, que apresenta cobre e zinco em seu sítio catalítico
(Cu/Zn-SOD). A outra isoforma, Mn-SOD, é mitocondrial e apresenta um átomo
de manganês em seu sítio ativo, cuja expressão é induzida e dependente deste
metal. Um terceiro tipo de SOD, denominada EC-SOD, contém cobre e zinco em
seu sítio ativo e localiza-se no espaço intersticial e nos fluidos extracelulares
(Fridovich, 1974; Fattman et al., 2003).

2O2•- + 2H+

SOD

H2O2 + O2

(Equação 13)

A catalase é uma hemoproteína encontrada no peroxissomo da maioria dos
tecidos (especialmente no fígado e nos eritrócitos) de organismos aeróbicos, com
exceção de algumas bactérias, algas verdes e azuis (Halliwell & Gutteridge,
1999). Possui uma estrutura tetramérica, sendo que cada monômero possui um
grupo heme ligado ao seu sítio ativo. Sua atividade dá continuidade ao processo
de eliminação das ERO, uma vez que age decompondo tanto o H2O2 gerado pela
redução de dois elétrons do O2, quanto indiretamente, pela dismutação
espontânea do O2•- em H2O e O2, conforme mostrado na Equação 14.

H2O2 + H2O2

catalase

2 H2O + O2

(Equação 14)
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A catalase apresenta alto Km para H2O2, sendo necessárias duas moléculas
de H2O2 no sítio ativo para sua atividade completa. Entretanto, sua atividade é
específica para H2O2, não apresentando atividade para hidroperóxidos orgânicos
(ROOH) (Kelner & Bagnell, 1990; Eberhardt, 2001). A decomposição de ROOH e
do H2O2 é catalisada pela GPx. Essa enzima é uma seleno proteína, composta de
quatro subunidades protéicas encontrada no citosol e na matriz mitocondrial da
maioria do tecidos. Nessa reação de redução de H2O2 e ROOH (Equação 15),
utiliza, como substrato, o tripeptídeo GSH (γ-glutamilcisteinilglicina, gerando
H2O, glutationa oxidada (GSSG) e o álcool correspondente (Flaherty & Weisfeldt,
1988; Ferreira & Matsubara, 1997).

ROOH + 2GSH

GPx

ROH + GSSG + H2O

(Equação 15)

A GSH é um dos mais importantes tióis intracelulares, visto que age como
potente agente nucleófilo e redutor, além de ser encontrada em concentrações
altamente elevadas dentro das células (1 a 10mM) quando comparada a outros
tióis. O equilíbrio redox entre a GSH e GSSG é mantido pela enzima GR. Nessa
reação, a GSSG gerada é convertida em GSH pela enzima GR (Equação 16), a
qual

utiliza

nicotinamida

adenina

dinucleotídeo

fosfato

(NADPH)

ou

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) como coenzima, restabelecendo com
isso, os níveis intracelulares de GSH (Raggi et al., 1998; Eberhardt, 2001).

GSSG + NAD(P)H + H+

GR

2GSH + NAD(P)+

(Equação 16)
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1.4.3- Estresse oxidativo
O desequilíbrio metabólico entre a produção de ERO e o sistema de
controle intracelular dessas espécies caracteriza o estresse oxidativo celular. Esse
desequilíbrio pode resultar de: i) diminuição da ação antioxidante causada por
mutações nas enzimas de defesa ou diminuição da ingestão de vitaminas e outros
constituintes na dieta; ii) aumento da produção de ERO causado por fatores
ambientais, como por exemplo: fumo, radiação (ultravioleta, raios-X, etc.), excesso
de atividade física, ingestão de gorduras, consumo de álcool, estresse físico e
mental, inflamações e infecções, entre outros (Halliwell & Gutteridge, 1999;
Eberhardt, 2001; Valko et al., 2007).
O aumento na produção de ERO e a sua interação com macromoléculas
podem também alterar o estado redox nas células e/ou tecidos. As células
regulam a manutenção de equivalentes redutores, como NADH, NADPH e GSH,
responsáveis pela energia requerida em processos metabólicos. Contudo, as ERO
podem causar queda na concentração intracelular desses equivalentes redutores,
interrompendo assim diversos processos metabólicos (Halliwell & Gutteridge,
1999).
As ERO são conhecidas por sua capacidade de reagir e oxidar componentes
celulares tais, como lipídeos, proteínas, ácidos nucléicos ou ainda carboidratos
(Orrenius et al., 2007). Elas podem agir próximo ou distante do local onde foram
produzidas, uma vez que a meia-vida dessas espécies pode variar de
nanosegundos a dias (Eberhardt, 2001).
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A oxidação dos lipídeos, conhecida como lipoperoxidação, está relacionada à
diminuição da fluidez da membrana, alteração da sua função como barreira semipermeável e, ainda, à formação de produtos citotóxicos podendo culminar com a
morte celular (Cecarini et al., 2006; Orrenius et al., 2007). A lipoperoxidação é um
processo em cadeia, representada pelas etapas de iniciação, propagação e
término, como mostra o esquema abaixo.

Iniciação:

LH + •OH (ou LO•) → L• + H2O (ou LOH)

Propagação:

L• + O2 → LOO•
LH + LOO• → L• + LOOH

Término:

LOO• + L• → LOOL
LOO•+ LOO• → LOOL + O2

Esquema 1. Etapas da lipoperoxidação de lipídeos (L) insaturados.

A lipoperoxidação pode ser induzida por metais de transição como os sais
de ferro e de cobre, que causam a decomposição de lipoperóxidos pré-formados
(Equações 17 e 18) (Ferreira & Matsubara, 1997, Orrenius et al., 2007).

ROOH + Fe2+ → RO• + OH- + Fe3+

(Equação 17)

ROOH + Cu+ → RO• + OH- + Cu2+

(Equação 18)

A lipoperoxidação enzimática é também catalisada pela ciclooxigenase e
lipooxigenase, enzimas que catalisam a peroxidação controlada de substratos
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graxos, produzindo hidroperóxidos e endoperóxidos, com importantes funções
biológicas. Entretanto, os hidroperóxidos podem interagir com substratos
oxidáveis, como os compostos tiólicos, carotenóides e, também, metais de
transição (lipoperoxidação não-enzimática), levando à formação de espécies
radicalares, como por exemplo, RO•, que podem causar danos e/ou reiniciar a
lipoperoxidação (Eberhardt, 2001). Contudo, a lipoperoxidação pode apresentar
um papel importante nos mecanismos de sinalização de resposta inflamatória,
como é o caso da formação de prostaglandinas a partir de ácido aracdônico.
Em proteínas, as ERO podem causar: i) alteração nos resíduos de
aminoácidos específicos, levando à alterações conformacionais, bem como
fragmentação ou polimerização; ii) desnaturação e aumento da susceptibilidade à
hidrólise. Proteínas com altos índices de grupos sulfidrilas são mais susceptíveis
ao ataque de ERO. O ataque de ERO às proteínas pode resultar em alterações
estruturais com conseqüente diminuição/perda de atividade (Cecarini et al.,
2006).
As ERO também podem atingir o DNA e causar modificação das bases
nitrogenadas ou até mesmo, quebra de uma ou das duas fitas. Várias ERO podem
estar envolvidas no dano ao DNA, entre elas, radicais •OH, ferrila (Fe=O2+) ou
perferrila (Fe=O3+), radicais estes que podem ser formados pela reação do O2•com Fe3+ (reação de Fenton). Além dessas espécies, 1O2, ozônio (O3) e H2O2
reagem de forma mais específica com o DNA. Essas alterações podem ser
demonstradas pela formação de adutos de DNA, relacionadas à presença de
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alguns hidrocarbonetos e ainda, pelas quebras de cromossomos, ocasionadas por
oxirradicais (Cecarini et al., 2006, Orrenius et al., 2007).
De maneira geral, a toxicidade das ERO pode constituir uma via para a
lesão tecidual em uma variedade de doenças. Atualmente já se sabe que algumas
patologias estão ligadas às ERO tais como: câncer, arteriosclerose, artrites,
diabetes, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, enfermidades neurológicas
desmielinizantes (Esclerose Lateral Amiotrófica), catarata e enfisema pulmonar.
Essa lista aumenta conforme os mecanismos das doenças vão sendo melhor
esclarecidos (Farber et al., 1990; McCord, 2000).
As ERO também podem ser produzidas quando um tecido é submetido a
processos de isquemia-reperfusão, os quais estão presentes nos procedimentos
cirúrgicos de transplantes, podendo levar a danos teciduais (Xu et al., 1999; Valko
et al., 2007) e em último caso, morte celular. A sobrevida dos tecidos
transplantados depende de inúmeros fatores, dentre eles, a manutenção do
estado redox celular.
Trabalhos com células humanas e de roedores têm relatado que o estresse
oxidativo exerce um papel importante no desencadeamento de morte celular
(Botino et al., 2004). Frente ao baixo nível de enzimas antioxidantes das ilhotas
pancreáticas, as ERO geradas durante seu isolamento e transplante, parecem
contribuir significativamente para a perda de função e/ou viabilidade das células
transplantadas. Zazpe e cols. (1999) demonstraram que em pâncreas de porco
alotransplantados, os níveis teciduais de GSH apresentaram-se diminuídos
quando os órgãos foram submetidos a 2 ou 6 horas de isquemia fria. Nas mesmas
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condições, observou-se um aumento da lipoperoxidação, determinada através dos
níveis de malondialdeído (MDA), embora soluções de preservação apropriadas
(Ringer ou University Wisconsin Solution -UW) tenham sido utilizadas.
Contudo, os fatores responsáveis ou a completa cascata de eventos que
desencadeiam disfunção e morte celular de ilhotas, induzidas durante o processo
de isolamento e purificação, ainda não estão caracterizados.
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2. Objetivos

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o estado redox de amostras
de ilhotas humanas coletadas ao longo das etapas dos processos de isolamento,
purificação e cultivo. Para isso, foram determinados:
i. os níveis de oxidação protéica e a atividade enzimática de SOD e
catalase.
Em culturas de células INS-1E produtoras de insulina, estudamos o efeito
da polissacarose (Ficoll):
ii. na viabilidade celular;
iii. na atividade enzimática da SOD, catalase, GPx e GR;
iv. nos níveis de GSH e GSSG;
v. nos danos oxidativos em lipídeos e proteínas.
Avaliou-se ainda, o efeito da N-acetilcisteína na viabilidade e nos níveis de
GSH e GSSH de células INS-1E expostas ao H2O2 e ao paraquat.
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3. Material e Métodos

3.1- Ilhotas Pancreáticas Humanas*
3.1.1- Isolamento e purificação
Após o consentimento específico dos familiares e de acordo com as normas
da Central de Transplantes da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, os
pâncreas de doadores cadáveres foram captados, através de rodízio estabelecido e
coordenado pela Central de Transplantes de São Paulo.
Os pâncreas doados foram selecionados seguindo-se aos seguintes critérios:
ausência de histórico de Diabetes mellitus na família e história negativa para
alcoolismo crônico ou intoxicação por álcool também foram utilizados como
critério de seleção dos doadores, idade superior a 18 anos, glicemia inferior a 200
mg/dL, amilasemia menor que 85 UI/L, dopamina inferior a 15 mg/Kg/minuto ou
ausente e tempo de isquemia fria menor que 8 horas. As sorologias negativas
para HIV, HTLVI/II, hepatites B e C, citomegalovírus, doença de Chagas e sífilis
e foram utilizadas como critério de exclusão da doação.
Seguindo-se a técnica cirúrgica convencional para o transplante de órgão
total,

os

pâncreas

doados

foram

retirados

pelos

cirurgiões

da

equipe

multidisciplinar de transplante de ilhotas pancreáticas humanas, imersos em
frasco

estéril

contendo

solução

de

preservação

(Eurocollins

___________________________________________________________________________
Realizado em colaboração com a equipe da Unidade de Ilhotas Pancreáticas Humanas do
Instituto de Química da USP (UIPH-USP), coordenado pela Dra. Mari Cleide Sogayar.
*
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ou UW) e transportado para a Unidade de Ilhotas Pancreáticas Humanas
(Instituto de Química-USP).
O procedimento para isolamento e purificação de ilhotas pancreáticas foi
baseado na técnica descrita por Ricordi e cols. (1988), com modificações
introduzidas pelo grupo da Universidade de Alberta, de Edmonton-Canadá
(Shapiro et al., 2000), como descrito a seguir.
Após remoção da gordura peri-pancreática, o pâncreas foi perfundido com
1,43 mg/mL de uma solução de colagenase específica (Liberase, Boehringer
Mannhein/Roche) a 4ºC. Posteriormente, o pâncreas foi cortado em fragmentos
(aproximadamente 10 pedaços), colocado na câmara de digestão (câmara de
Ricordi) e mantidos sob agitação constante (37ºC) por 30 minutos. O grau de
digestão do tecido pancreático pôde ser monitorado através da avaliação da
coloração de amostras coletadas durante o tempo de digestão na câmara com
ditizona (DTZ). A digestão foi interrompida através de resfriamento (4ºC) e
diluição do material digerido em meio de cultura RPMI acrescido de soro fetal
bovino (SFB). Em seguida, o material resultante foi lavado com meio de cultura
Minimum Essential Medium (MEM), centrifugado (500rpm por 1 minuto, a 4ºC) e
mantido em solução de UW ou Eurocollins, em banho de gelo, por 1 hora.
A purificação das ilhotas foi realizada em um separador de células COBE
2991 (2400 rpm por 5 minutos) utilizando-se um gradiente descontínuo de Ficoll
400 (Amershan Biosciences). Após essa etapa, a fração contendo ilhotas foi
submetida a três centrifugações para retirada do Ficoll e ao final, o pellet
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contendo ilhotas isoladas foi ressuspenso em meio de cultura Connaught Medical
Reasearch Laboratories (CMRL) contendo SFB (10%).
O procedimento de purificação e isolamento de ilhotas pancreáticas
humanas é baseado em técnicas adaptadas a partir de protocolos utilizados no
DRI (Ricordi e Rastellini, 1995; London et al., 1994; Rajotte et al., 1995) o
protocolo de Edmonton, Canadá (Shapiro et al., 2000).

3.1.1.1- Avaliação da viabilidade morfológica das ilhotas humanas
purificadas
As ilhotas purificadas foram analisadas quanto à viabilidade morfológica
em microscópio de fluorescência invertido (Nikon), utilizando-se coloração de
dupla marcação com iodeto de propídeo (identifica células mortas) e acridine
orange (identifica células vivas).

3.1.1.2- Caracterização da pureza das ilhotas pancreáticas humanas
A viabilidade funcional das ilhotas purificadas foi analisada em
microscópio invertido (Nikon). Para isto, utilizou-se 1 mL da suspensão de células
e 1 mL de solução de coloração (DTZ 0,25mg/mL em dimetilsulfóxido –DMSO e
solução salina tamponada (PBS) sem cálcio e magnésio 1:3). A DTZ é um corante
supra vital e seletivo para ilhotas pancreáticas muito utilizado na identificação
dessas células para transplante por ligar-se especificamente ao zinco, metal
coordenante presente na molécula da insulina. Uma amostra de ilhotas humanas
purificads com DTZ está mostrada na Figura 5.
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100x

Figura 5. Ilhotas pancreáticas humanas coradas com DTZ (cortesia da Dra. Mari
Cleide Sogayar).

3.1.2- Cultura das ilhotas pancreáticas humanas e coleta das amostras
As ilhotas purificadas foram colocadas em meio de cultura CMRL-SFB
(10%) e mantidas em estufa contendo CO2 5% (37ºC) por 24, 48, 72 e 144 horas.
Amostras coletadas durante etapas do processo de isolamento de ilhotas e
após terem sido colocadas em meio de cultura CMRL-SFB (10%) foram lavadas
com tampão de extração (tampão PBS 0,1M pH 7,4 adicionado de inibidores de
proteases: aprotinina 0,1μg/μL, benzamidina 0,1 mM, pepstatina A 20ng/μL, ofenantrolina 1mM e leupeptina 20ng/μL). Em seguida a suspensão de células foi
centrifugada a 1000 rpm, por 5 minutos à 4°C e o pellet celular foi ressuspenso
em tampão de extração. As amostras foram congeladas em nitrogênio líquido e
armazenadas à -80°C.
No dia do experimento, as amostras foram retiradas do freezer -80°C e
descongeladas naturalmente, sob o gelo. Após essa etapa, elas foram
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centrifugadas a 1000 rpm, por 5 minutos a 4°C (centrífuga Jouan modelo MR 22-)
e o pellet de células ressuspenso em tampão de extração para o preparo do
homogenato celular.

3.1.3- Determinação da atividade de enzimas antioxidantes e dos níveis de
oxidação em proteínas

3.1.3.1- Preparo do homogenato celular
As células coletadas e ressuspensas em tampão de extração foram lisadas
em sonicador (Sonifier 250-Branson) com três pulsos de 15 segundos, e intervalo
de 30 segundos, no gelo (potência = 35%). O homogenato resultante foi
centrifugado a 15.000 rpm, por 30 minutos a 4°C (MR 22-Jouan) e o sobrenadante
utilizado para os ensaios enzimáticos (espectrofotômetro Hitachi U-2000) e
dosagens químicas.

3.1.3.2- Atividade da SOD
A atividade da SOD foi determinada segundo a metodologia descrita por
McCord & Fridovich (1968). Utilizou-se um meio de reação contendo hipoxantina
55μM, citocromo c (cyt c) 22,5mM, tampão fosfato de sódio 1 mM pH 7,8 e xantina
oxidase (XO) 0,3 U/mL e volume variados de extrato protéico celular, a 25ºC. Sob
condições aeróbias, a XO atua sobre a hipoxantina, produzindo ácido úrico,
enquanto que o O2 é reduzido a O2•-. Este ânion age sobre o Fe3+ do cyt c
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formando Fe2+, cuja redução pode ser visualizada a 550nm (Hitachi U-200). A
SOD suprime o O2•-, competindo pela redução do Fe3+. A cinética da reação foi
monitorada durante 3 minutos. Uma unidade de SOD é definida como a
quantidade de enzima capaz de promover 50% de inibição da redução do cyt c em
pH 7,8 (25°C).
A descriminação das isoformas CuZn-SOD e Mn-SOD foi realizada com
base na inibição da CuZn-SOD ao cianeto de potássio 3mM, nas mesmas
condições experimentais para a dosagem de SOD total, citadas anteriormente.
(Geller & Winge, 1983).

3.1.3.3- Atividade da catalase
A atividade da catalase foi determinada conforme descrito por Aebi (1984).
A reação foi iniciada pela adição de H2O2 100mM em tampão fosfato 1mM, pH
7,0, a 30°C. O decréscimo de absorbância em 240nm por 5 minutos representa o
consumo do H2O2.. Os valores foram expressos em μmol H2O2 consumidos x
minuto-1 x mg proteína-1.

3.1.3.4- Determinação dos níveis de oxidação em proteínas
As proteínas sofrem danos oxidativos que podem ser estimados pelo
conteúdo de carbonila protéica das amostras (Rice-Evans et al., 1991). Para a
determinação das carbonilas, homogenatos celulares foram incubados com 2,4dinitrofenil hidrazina 10 mM por 1 hora, à temperatura ambiente. Em seguida,
as proteínas foram precipitadas com ácido tricloroacético 20% (p/v), lavadas 2
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vezes com etanol/acetato de etila (1:1) e dissolvidas em solução de guanidina 6M.
O conteúdo de carbonilas foi avaliado por medidas de absorbância a 370nm (ε=
22.000 M-1.cm-1). Os resultados foram expressos em nmol de carbonilas por mg de
proteínas totais.

3.1.3.5- Determinação de proteínas totais
A concentração de proteínas do extrato bruto das amostras foi determinada
segundo o método de Bradford (1976), utilizando-se albumina bovina sérica (BSA)
como proteína padrão para a curva de calibração.

3.2- Estudo da toxicidade da polissacarose em células INS-1E
Para investigar a toxicidade da polissacarose, células INS-1E foram
expostas, por 30 minutos a 37ºC, a três diferentes condições a) meio de cultura
RPMI-SFB (10%), b) solução de Eurocollins e c) solução de polissacarose 400
densidade (1100 mg/mL). O Eurocollins é uma solução salina utilizada no preparo
da polissacarose e por isso, foi também inclusa nos nossos experimentos.

3.2.1- Cultura das células INS-1E
As células INS-1E foram cultivadas em meio RPMI 1640 (Cultilab)
suplementado com Hepes 10mM, SFB (10%), piruvato de sódio 1mM, 2mercaptoetanol 50μM, penicilina 100 UI/mL e estreptomicina 100 UI/mL e
mantidas em estufa umedecida contendo CO2 5% a 37ºC, como descrito por Asfari
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e cols. (1992). Para o subcultivo, as culturas com 80% de confluência foram
lavadas com tampão PBS sem cálcio e magnésio e submetidas à uma solução de
tripsina/EDTA (tripsina 1g/L e EDTA 1mM) até o descolamento total das células
e em seguida, diluídas em meio de cultura RPMI-SFB (10%) para a inativação da
tripsina. Após a centrifugação (5 minutos a 1000 rpm, a 4°C), o pellet de células
foi ressuspenso em meio de cultura (3,5 x 104 células/cm2/0,3 mL) e novamente
cultivadas nas condições já descritas. Para a manutenção da cultura, o meio de
cultura foi trocado a cada 48-72 horas.

3.2.1.1- Curva de Crescimento de células INS-1E
A curva de crescimento de células INS-1E foi preparada como indicado por
Freshney (2000). Para isto, 2,5x104 células viáveis foram plaqueadas em
triplicata em placas de 6 poços (9,6 cm2 cada poço) contendo 1 mL de meio de
cultivo RPMI, por 11 dias. A cada 2 dias, o meio de cultura foi trocado. As células
foram coletadas em triplicata sendo a primeira coleta (dia 1) realizada 24 horas
após o plaqueamento e as seguintes, a cada dois dias (dias 3, 5, 7, 9 e 11). As
células foram armazenadas em solução de fixação (meio RPMI-SFB 10% contendo
formaldeído 3,7%) e guardadas a 4ºC. A contagem foi realizada em contador
automático do tipo CC-530 (Celm).

3.2.1.2.- Determinação da viabilidade celular: método azul de Trypan
Após cada procedimento de tripsinização, a viabilidade das células INS-1E
foi determinada através da exclusão com azul de Trypan 0,4% em PBS (p/v).
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3.2.2- Preparo da solução de polissacarose
A polissacarose 400 (Mediatech) é um análogo do Ficoll e por isso foi
utilizada nos experimentos de toxicidade. Uma solução estoque (1120 mg/mL) foi
preparada diluindo-se 90g de polissacarose

e Hepes (1,605g) em 270mL de

solução de Eurocollins (KH2PO4 15mM, K2HPO4 42mM, 5mM, KCl 15mM,
NaHCO3 10mM e glicose anidra 194,4mM). A solução foi levada para agitação por
1 hora, a 50ºC.
As soluções de uso (1100 mg/mL) foram preparadas a partir de diluições da
solução estoque em solução de Eurocollins -SFB (2%). A densidade da solução de
uso foi analisada em refratômetro (5ºC) e comparada a uma solução padrão de
glicose.

3.2.3- Determinação da viabilidade celular pelo método do 3-(4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-brometo de difeniltetrazólio (MTT)
Para a determinação da viabilidade de células INS-1E expostas ao
Eurocollins e à polissacarose, 3 x 104 células viáveis foram cultivadas em placas
de 96 poços por 24 horas. Após esse tempo, células aderidas foram expostas a três
diferentes condições (Meio de cultura RPMI-SFB (10%), solução de Eurocollins e
solução de polissacarose densidade 1100 mg/mL) conforme descrito no ítem 3.2.
Após a incubação, o sobrenadante foi cuidadosamente retirado e as células foram
cultivadas por mais 24 horas. A viabilidade celular foi determinada através do
ensaio de MTT. Este ensaio baseia-se na redução de MTT 0,5 mg/mL a uma
formazana insolúvel, pela atividade de desidrogenases mitocondriais, ativas
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apenas em células viáveis. Os cristais de formazana formados após 4 horas de
incubação com MTT foram solubilizados com DMSO e a sua concentração foi
quantificada fotometricamente a 570nm em leitor Elisa (Molecular Devices™),
conforme descrito por Janjic & Wollheim (1992).

3.2.4- Análise do estresse oxidativo
A atividade enzimática da SOD, catalase, GPX, GR bem como a relação
GSH/GSSG, os níveis de proteínas carboniladas e MDA foram determinados em
células INS-1E incubadas com solução de polissacarose (1100 mg/mL). Células
INS-1E (3 x 106) foram plaqueadas em garrafas de cultura (75cm2) e cultivadas
por 48 horas. Após esse tempo, o meio de cultura foi descartado e as células
lavadas uma vez com tampão PBS sem cálcio e magnésio. As células foram
tripsinizadas e após o seu descolamento da placa, centrifugadas (1000 rpm por 5
minutos) e ressuspensas em 5 mL das três diferentes condições: a)Controle:
células incubadas em meio de cultura RPMI-SFB (10%), b)Eurocollins: células
incubadas em solução de Eurocollins e c)Polissacarose: células incubadas em
solução de polissacarose (1100 mg/mL).
Após 30 minutos, as células foram lavadas duas vezes em meio de cultura
RPMI e finalmente com tampão PBS sem cálcio e magnésio. As células
centrifugadas foram ressupensas em tampão de extração, rompidas e as
atividades da SOD e CAT foram determinadas conforme descrito nos ítens 3.1.3.2
e 3.1.3.3, respectivamente. Os danos oxidativos em proteínas foram avaliados
segundo a metodologia descrita no item 3.1.3.4
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3.2.4.1- Atividade da GPx
A atividade de GPx foi determinada segundo descrito por Flohé & Günzler
(1974). O ensaio é baseado na oxidação de GSH pela GPx, tendo o tert-butil
hidroperóxido como substrato. A GSSG é reduzida pela GR, tendo o NAD(P)H
como doador de elétrons. Desta forma, o ensaio é baseado no consumo de
NAD(P)H pelo sistema, monitorado durante 5 minutos em 340nm.

3.2.4.2- Atividade da GR
A GR participa do sistema enzimático que auxilia o restabelecimento do
poder redutor intracelular. Para tanto, utiliza elétrons do NAD(P)H para reduzir
GSSG. A atividade da GR foi monitorada em 340nm a 30°C em meio de reação
contendo GSSG 1mM, NADPH 0,1mM, EDTA 0,5mM e PBS 0,1M (pH7,6). Uma
unidade de GR foi definida como a quantidade de enzima responsável pela
oxidacao de 1μmol de NADPH/minuto (Carlberg & Mannervik, 1975).

3.2.4.3- Medida dos níveis de GSH e GSSG
As análises de GSH e GSSG foram feitas em HLPC Shimatzu SLC-10, com
auto injetor Shimadzu SIL10-AD (volume de injeção=10μL) e detector
eletroquímico ESA Coulochem III, contendo uma célula guarda modelo 5020 (E =
980 mV) e célula analítica modelo 5011 (E1 = 650mV i=20μA e 1%FS e E2 =
850mV, i=200μA e FS= 4%) com eletrodo porosos de grafite de elevada
sensibilidade.
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Para a separação de GSH e GSSG, utilizou-se uma coluna analítica C18
Supelcon (Supelcon E) LC185 (250mm x 4,6mm, com partícula de 5μm) e pré
coluna C18 Supelcon (Supelcon E) LC18 (50mm x 4,6mm, com partícula de 5μm),
com fluxo de 1,5 mL/minuto (aproximadamente 128psi, 44ºC). Como fase móvel,
utilizou-se tampão fosfato 0,05M com acetonitrila 2% e ácido octanosulfônico
0,05mM (pH 2,7). As áreas e altura dos picos foram obtidas através de integração
manual (Class VP 3.02).
Soluções

padrões

de

GSH

e

GSSG

(Sigma)

foram

preparadas

separadamente na fase móvel (tampão fosfato 0,05M com acetonitrila 2% e ácido
octanosulfônico 0,05mM - pH2,7) em concentração equivalente a 10mM, sempre
no mesmo dia do experimento. Para a curva de calibração, as soluções padrões de
GSH e GSSG (0,1 - 100μM) foram misturadas e diluídas na fase móvel. A
metodologia utilizada para dosagem de GSH e GSSG foi modificada de
Rodriguez-Ariza e cols. (1994).
Após a incubação com meio de cultura RPMI-SFB (10%), solução de
Eurocollins ou solução de polissacarose (1100 mg/mL), as células foram lavadas 2
vezes em tampão fosfato 0,1M pH7,4 e centrifugadas por 10 minutos a 1500 rpm.
O resíduo final foi ressuspenso na fase móvel (tampão fosfato 0,05M com
acetonitrila 2% e ácido octanosulfônico 0,05mM-pH2,7) e lisado conforme descrito
no item 3.1.3.1. O extrato bruto obtido (sobrenadante) foi passado em filtro de
celulose acetato (0,22μm)-Vanex sob centrifugação refrigerada (15000rpm, por 30
minutos).

Material e Métodos______________________________________________________ 69

3.2.4.4- Medida dos níveis MDA
A

quantificação

de

MDA

como

resultado

da

lipoperoxidação

foi

determinada por HPLC utilizando-se um detector de fluorescência. A metodologia
utilizada foi modificada e adaptada de Fukunaga e cols. (1998), Brown & Kelly,
(1996); Yang e cols. (1997). O ensaio é baseado na determinação de um produto de
coloração rósea com absorção máxima entre 532 e 535nm, formado através da
reação do MDA com o ácido tiobarbitúrico (TBA) (Young & Trimble, 1991),
conforme esquematizado na Figura 6.

Figura 6. Reação entre TBA e MDA. O produto formado é quantificado entre 532 e
535nm.

Soluções padrões de MDA foram preparadas em metanol 30% (grau HPLC)
a partir da solução de 1,1-3,3-tetraetoxipropano (Sigma), que nas condições
experimentais gera quantidades equimolares de MDA (0,01 - 5μM). Para a
derivatização, foram adicionados 600μL de TBA (0,4% em HCl 0,2M) e 100μL de
butil hidroxitolueno 0,5% em metanol (antioxidante utilizado para bloquear
subsequentes oxidações no sistema) em 300μL das soluções padrões preparadas.
O meio reacional foi então mantido sob agitação à 95°C em Thermomix digital
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(Eppendorf) durante 30 minutos. Após este período, os padrões derivatizados
foram filtrados em membrana durapore 0,45μM (Millipore).
Ao homogenato de células (300μL, preparado de acordo com o ítem 3.1.3.1)
adicionou-se 600μL TBA (0,4% em ácido clorídrico 0,2M) e 100μL de 2,6 terc buti4-metil tolueno (BHT) 0,5% em metanol. A mistura foi mantida a 95°C sob
agitação constante e em seguida, filtradas em membrana durapore 0,45μM
(Millipore) e analisadas conforme descrito abaixo.
As análises foram feitas em HPLC (Shimadzu) SCL-10AVP, composto por
duas bombas LC-10AD e detector de fluorescência RF-10AXL, com injetor
automático SIL-10ADVP. A corrida foi realizada em sistema isocrático com
tampão PBS 25mM (pH 6,5): metanol [1:1], com duração de 8 minutos. A
separação foi feita utilizando-se uma coluna Luna C18 (Phenomenex 250 x
4,6mm, 5μm) e pré coluna Luna C18 (Phenomenex, 5 μm) com fluxo de
1mL/minuto e os comprimentos de onda de excitação em 532 e de emissão em
553nm. As áreas e altura dos picos foram obtidas através de integração manual
(Class VP 3.02).

3.2.5- Análise da expressão de MAPK em células INS-1E em SDS-PAGE
Células INS-1E (3 x 106) foram plaqueadas em garrafas de cultura média
(75cm2) e cultivadas por 24-48 horas. Após esse tempo, o meio de cultura das
placas foi descartado e as células lavadas uma vez com tampão PBS sem cálcio e
magnésio. As células foram tripsinizadas e após o seu descolamento da placa,
foram removidas, centrifugadas (1000 rpm por 5 minutos) e ressuspensas em 5
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mL das três diferentes condições: a)Controle: células incubadas em meio de
cultura RPMI-SFB (10%), b)Eurocollins: células incubadas em solução de
Eurocollins e c)Polissacarose: células incubadas em solução de polissacarose
(1100 mg/mL).
Após 30 minutos, as células foram lavadas duas vezes (1500rpm por 5
minutos) em meio de cultura RPMI e finalmente com tampão PBS sem cálcio e
magnésio. O pellet de células foi ressupenso em tampão de extração e rompido
conforme descrito no ítem 3.1.3.1.
O equivalente a 100μg de proteínas do extrato bruto de cada amostra
foram diluídas em tampão de amostra (concentração final de Tris-HCl 50mM pH
6,8, ditiotreitol 25mM, glicerol 10% (v/v), dodedil sulfato de sódio (SDS) 1% (p/v) e
azul de bromofenol 0,08μg/mL) e em seguida fervidas por 10 minutos antes da
sua aplicação no gel. A eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDSPAGE) foi realizada segundo método descrito por Laemmli (1970) utilizando um
sistema de placas mini-Protean II (Bio-Rad Laboratories). A concentração de
acrilamida no gel de separação foi 12% e no gel de empilhamento igual a 4,5%,
sendo que a espessura do gel foi de 1,0mm. A corrida eletroforética foi realizada
sob corrente constante de 15mA para empilhamento e 25mA para a separação dos
polipeptídeos.
Após a eletroforese, os polipeptídeos foram transferidos para membranas
de PVDF, segundo o protocolo de Towbin e cols. (1979), modificado. A
transferência foi realizada por aproximadamente 3 horas em corrente constante
de 250mA com tampão Tris 25 mM, glicina 130mM e metanol 20% (v/v). A
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eficiência da transferência foi verificada visualmente por imersão da membrana
em solução de Ponceau red. 0,1% em ácido acético 10%. O excesso de corante foi
removido com lavagens em metanol 50% e tampão tris (Tris 50mM, NaCl
150mM) acrescido de tween-20 0,1% (TBS-T).
Após a transferência, as membranas foram submetidas a bloqueio com
leite desnatado 5% em TBS-T por 2 horas a temperatura ambiente, sob agitação
constante. A membrana foi lavada por 30 minutos e em seguida incubada por
aproximadamente 12 horas (emperatura ambiente, sob agitação constante) com
os anticorpo primário diluídos 1:100: IgG policlonal de coelho anti PI3-K, IgG
policlonal de coelho anti ERK-1, IgG monoclonal de rato anti p38 e IgG
policloclonal de coelho anti JNK-1.
Realizada a primeira incubação, a membrana foi novamente lavada com
TBS-T por 30 minutos, e então incubada por 2 horas com anticorpo secundário
conjugado a peroxidase (1:1000) (antimouse/antirabbit -Amersham-Pharmacia).
O excesso de anticorpo secundário foi removido por sucessivas lavagens com
tampão

TBS-T.

As

bandas

foram

reveladas

utilizando-se

o

kit

de

quimiluminescência ECL o qual contém luminol que é oxidado pela peroxidase
conjugada ao anticorpo secundário, e exposição contra filme especial de
autorradiografia (Hyperfilm ECL) (Amersham-Pharmacia). A oxidação do
luminol o conduz um estado excitado que quando decai ao estado fundamental
emite luz, que é detectada por curta exposição a filme de autorradiografia ultrasensível. Nos experimentos realizados, o tempo de exposição variou de 1 a 15
minutos. A análise dos resultados foi feita utilizando-se o software para Windows
Image Master versão 2.0 (Pharmacia Biotech).
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3.3- Efeito da N-acetilcisteína (NAC) em células INS-1E
3.3.1- Ensaio de citotoxidade
Para o ensaio de citotoxicidade em células INS-1E, 3 x 105 células viáveis
na fase exponencial do crescimento expostas ao dicloreto de 1,1’-dimetil-4,4’dipiridínio (paraquat) ou H2O2,. O paraquat (Figura 7) é um herbicida de baixa
toxicidade crônica, uma vez que é rapidamente desativado ao contato com o solo
Ao longo dos últimos anos, têm sido extensamente utilizado como modelo de
estudo de estresse oxidativo tanto in vivo quanto in vitro. Ao reagir com o
NADPH, é reduzido à radical paraquat (PQ+). Sua reação espontânea com o
oxigênio gera O2-•, regenerando o paraquat que por sua vez poderá ser novamente
reduzido. Sua toxicidade está associada a produção de O2-• uma vez que seu efeito
é inibido após administração de SOD (Lee et al., 2003).

Figura 7. Estrutura molecular do sal dicloreto de N,N´-dimetil-4,4´-dipiridínio
(paraquat).

Células INS-1E foram cultivadas em placas de 24 poços a 37ºC por 24
horas e após este período, as placas foram centrifugadas (500 x g por 3 minutos) e
o meio sobrenadante foi retirado com seringa estéril acoplada a uma bomba de
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vácuo. Em seguida, as células foram incubadas com concentrações crescentes de
H2O2 (25 a 100µM) ou (paraquat) (10 a 300 mM) para estabelecermos a
concentração de responsável pela morte de 50% da população de células INS-1E
(DC50). As soluções de uso de paraquat e H2O2 foram preparadas sempre no dia
do experimento em solução salina de Hanks e adicionadas às células INS-1E
mantidas em meio de cultura RPMI-SFB (10%), sendo que o volume final
adicionado não ultrapassou 1% do volume final de cada poço da placa de cultivo.
Como controle, células foram incubadas somente com meio RPMI-SFB (10%) ou
com solução de Hanks. Após o período de incubação a 37ºC, as placas foram
novamente centrifugadas (800 rpm g por 3 minutos) e mantidas por mais 24
horas em meio de cultivo. A viabilidade de células INS-1E foi determinada
através do ensaio de MTT, conforme descrito no ítem 3.2.3.
Uma vez estabelecido o DC50 para o H2O2 e para o paraquat, os ensaios de
viabilidade seguintes foram realizados, desta vez, na presença de diferentes
concentrações de N-acetilcisteína (NAC) (0,5 a 10mM).

3.3.2- Análise dos níveis de GSH e GSSG em células INS-1E
Os níveis de GSH GSSG foram determinados em células INS-1E tratadas
com NAC. Para isso, células (3,5 x 106) foram plaqueadas em garrafas de cultura
média (75cm2) e cultivadas por 24-48 horas. Após esse tempo, o meio de cultura
das placas foi descartado e as células lavadas com tampão PBS sem cálcio e
magnésio. As células foram tripsinizadas e após o seu descolamento da placa,
foram removidas, centrifugadas (1000 rpm por 5 minutos) e tratadas com 0, 6 ou
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8 mM de NAC por 2 horas (37ºC). Após este período, as células foram lavadas
duas vezes em meio de cultura RPMI e finalmente com tampão PBS sem cálcio e
magnésio. As células centrifugadas foram ressupensas em tampão de extração e
rompidas conforme descrito no ítem 3.1.3.1.
Os níveis de GSH e GSSG foram analisados de acordo com o método
descrito no item 3.2.4.3.

3.4- Análise estatística
Os resultados estão expressos como média±desvio padrão de experimentos
realizados no mínimo em triplicata. Os resultados obtidos foram submetidos à
análise estatística utilizando-se o ANOVA one-way (Origin 6.0) Foram
consideradas significativas, as diferenças com P≤0,05.
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4. Resultados

4.1- Determinação da atividade de SOD e catalase e dos níveis de
proteína oxidada
A atividade enzimática de SOD e catalase, bem como os níveis de
carbonila, como parâmetro de danos oxidativos em proteínas, foram determinados
em amostras de células coletadas durante cinco etapas do processamento de
pâncreas humano para obtenção das ilhotas pancreáticas. As etapas para a coleta
do material foram determinadas por nós e estão descritas a seguir: Após a
digestão do tecido pancreático com solução de Liberase, o material digerido foi
incubado com solução UW por 1 hora. As amostras coletadas antes e após a
incubação do material digerido em UW foram denominadas “pré UW” e “pós UW”,
respectivamente. Para a purificação das ilhotas pancreáticas, o material foi
submetido a um gradiente contínuo de densidade com Ficoll. Após centrifugação,
a fração contendo ilhotas foi submetida à três lavagens, para retirada do Ficoll.
As amostras coletadas após cada uma dessas centrifugações foram nomeadas
“após 1º centrifugação”, “após 2º centrifugação” e “após 3º centrifugação”,
respectivamente. A necessidade de se estabelecer o cultivo de ilhotas pancreáticas
viáveis em cultura representa um excelente método de armazenamento dessas
células antes do transplante. Desta forma, após a purificação, as ilhotas foram
mantidas em cultura (CMRL-SFB 10%) e coletadas após 24, 48, 72 e 144 horas
conforme esquematizado na Figura 8.
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Figura 8. Esquema de protocolo simplificado mostrando as etapas de
coleta das amostras durante o processo de isolamento/purificação e cultivo de
ilhotas pancreáticas humanas. O pâncreas captado de um doador cadáver foi tratado
com solução de colagenase (Liberase) e o material digerido, incubado com solução UW
por 60 minutos. As ilhotas pancreáticas foram purificadas em gradiente de densidade
com Ficoll. A fração contendo ilhotas foi submetida a três lavagens, para retirada do
Ficoll e cultivada por até 144 horas. As amostras coletadas durante todo o isolamento
foram designadas de pré UW”, pós UW, após 1º centrifugação, após 2º centrifugação, após
3º centrifugação. Amostras coletadas de ilhotas em culturas foram nomeadas conforme o
tempo de cultivo: 24, 48, 72 e 144 horas.

Resultados______________________________________________________________79

As Figuras a seguir (Figura 9 a 16) representam os resultados da
determinação dos níveis de SOD, catalase e concentração de carbonila,
individualmente encontrados em amostras dos oito pâncreas processados entre os
anos de 2001 e 2002. No texto que segue, estes pâncreas são referidos de acordo
com o protocolo adotado pela UIPH-USP: P13/01, P14/01, 15/01, 16/01, 20/01,
21/01, 08/02, 12/02.
Na Figura 9A estão representados os resultados da atividade de SOD,
catalase e conteúdo de proteínas carboniladas de amostras obtidas durante o
processamento e a cultura de ilhotas purificadas do pancreas P13/01. Os
resultados mostram que após a purificação das células em gradiente de Ficoll, as
ilhotas estão submetidas ao estresse oxidativo, o qual é respondido pelas células
através do aumento da atividade de SOD (4 vezes). Em conseqüência disso, a
atividade da catalase aumenta em 1,5 vezes após a 1a centrifugação e 2 vezes
após a 3a centrifugação, provavelmente em resposta ao aumento de H2O2 gerado
da dismutação do O2-• (Figura 9C). A SOD é considerada a primeira linha de
resposta ao estresse oxidativo e este resultado mostra, claramente, que essas
células estão submetidas a um desbalanço redox, durante o processo de
isolamento/purificação. Os níveis de carbonila, observados em amostas coletadas
durante o processo de isolamento das ilhotas, mantiveram-se constantes durante
as primeiras etapas do processamento, exceto após a 3ª centrifugação, na qual os
valores de carbonila encontrados foram 14,5 vezes maiores quando comparada a
amostra pré UW (Figura 9E). Estes altos índices de concentração de carbonila
podem indicar que as células das ilhotas sofreram um ataque interno das ERO
sobre as proteínas.
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Figura 9. Resultado das análises do pâncreas P13/01. Atividade enzimática da
SOD, catalase e níveis de carbonila em amostras coletadas durante o processamento do
pâncreas (A, C e E respectivamente) e no período em que foram mantidas em cultura (B,
D e F respectivamente). Os resultados mostrados são médias do mesmo experimento
feito em quadruplicata.
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Durante o período em que as ilhotas já purificadas foram mantidas em
cultura, observamos que as atividades de SOD e catalase aumentaram
discretamente após 24 horas. Entretanto, após 48 horas em culturas, a atividade
de ambas as enzimas aumentaram suas atividades em 7 vezes, quando
comparadas ao dia anterior. Após 72 horas em cultura, os valores de SOD e
catalase das ilhotas voltaram a valores mais baixos, semelhantes aos encontrados
no início do período de cultivo dessas células (Figura 9B e Figura 9D). Perfil
semelhante também foi encontrado nos valores de concentração de carbonila
(Figura 9F). A concentração de carbonilas aumentou significativamente durante
as primeiras 48 horas de cultivo das ilhotas (aproximadamente 17 vezes),
atingindo um valor máximo ao final de 72 hora de cultivo. A partir deste período,
observamos uma redução nos níveis de carbonila nessas culturas.
As análises da atividade de SOD, catalase e níveis de carbonila do P14/01
estão representados na Figura 10. A atividade de SOD e catalase mostraram um
aumento de aproximadamente 2 e 2,5 vezes, respectivamente, após as células
terem sido incubadas em UW (“pós UW”). A atividade dessas enzimas mostrou-se
gradativamente aumentada no decorrer do isolamento das ilhotas deste pâncreas.
Observamos, ainda, que os níveis de proteínas oxidadas também tornaram-se
maiores ao longo do processo de isolamento (Figura 10C). Ao final da 3ª
centrifugação, estes valores mostraram-se 5 vezes maiores quando comparado às
amostras analisadas no início do processamento (“pré UW”).
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Figura 10. Resultado das análises do pâncreas P14/01. Atividade enzimática da
SOD, catalase e níveis de carbonila em amostras coletadas durante o processamento do
pâncreas (A, C e E respectivamente) e no período em que foram mantidas em cultura (B,
D e F respectivamente). Os resultados mostrados são médias do mesmo experimento
feito em quadruplicata.
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Em ilhotas em cultura, a atividade de SOD e catalase elevou-se 2,8 e 1,4
vezes respectivamente até o período de 48 horas em cultura, quando comparada
com a atividade encontrada em 0 hora. Os níveis de carbonila de ilhotas
cultivadas por 48 horas mostraram-se 1,4 vezes maior, quando comparada aos
valores encontrados em células recém purificadas. A atividade máxima de SOD e
catalase, assim como os maiores níveis de carbonila, foram encontrados após 72
horas do cultivo celular (Figura 10B, Figura 10D e Figura 10F).
Na Figura 11, estão representados os valores de concentração de carbonila
encontrados em amostras coletadas durante o isolamento de ilhotas do pâncreas
P15/01. Ao final da 2ª e 3º centrifugação, esses valores encontraram-se
aumentados 18 vezes e ao final do período de 24 horas em cultura, esses valores
elevaram-se 5 vezes, decrescendo ao final de 48 horas em cultura. Em virtude da
escassez de material, não foi possível a determinação dos níveis de SOD e
catalase.
Na Figura 12, estão representados os resultados obtidos de amostras
coletadas durante o processamento do pâncreas P16/01. Observou-se que a
atividade de SOD após a 1a e 2a centrifugação aumentou cerca de 4 vezes
retornando aos valores mais baixos após a 3a centrifugação, etapa em que o Ficoll
foi totalmente removido do meio (Figura 12A). Entretanto, a atividade de
catalase mostrou-se menor em amostras coletadas logo após a 1ª centrifugação.
Contudo, observamos que à medida que outras centrifugações ocorrem, o valor da
atividade de catalase tende a diminuir progressivamente, mostrando mais uma
vez a remoção do Ficoll pode estar associado à diminuição do estresse oxidativo
sofrido por essas células (Figura 12C).
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Figura 11. Resultado das análises do pâncreas P15/01. Níveis de carbonila em
amostras coletadas durante o processamento do pâncreas (A) e no período em que foram
mantidas em cultura (B). Os resultados mostrados são médias do mesmo experimento
feito em quadruplicata.
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Figura 12. Resultado das análises do pâncreas P16/01. Atividade enzimática da
SOD, catalase em amostras coletadas durante o processamento do pâncreas (A e C
respectivamente) e no período em que foram mantidas em cultura (B e D
respectivamente).

Resultados______________________________________________________________86

Quando as ilhotas purificadas são cultivadas, o máximo de atividade de
SOD e catalase ocorre após 72 horas em cultura (Figura 12 B e Figura 12D). Após
72 horas em cultura, a atividade de SOD encontrada foi em média 20 vezes maior
que aquela encontrada em ilhotas recém purificadas (“0 hora”) enquanto que a
catalase aumentou aproxidamente 28 vezes desde o período em que foi colocada
em cultura. Neste caso, os níveis de carbonila não foram determinados por
escassez de amostra.
Na Figura 13, estão representados os resultados referentes ao pâncreas
P20/01. Observamos que após o período de digestão desse pâncreas, para a
separação dos tecidos exócrino e endócrino, há uma alta atividade da SOD.
Entretanto, as etapas seguintes parecem não ter induzido nenhuma estresse
nessas células uma vez que a atividade de SOD apresentou-se significativamente
menor quando comparada às células do extrato digerido (Figura 13A). O conteúdo
de carbonila apresentou-se 2 vezes maior após a permanência do extrato
pancreático em solução de UW Figura 13B). O conteúdo de carbonila das
amostras

aumentou

após

a

2a

centrifugação,

mostrando-se

aumentado

aproximadamente 12 vezes com relação aos valores obtidos nas amostras
coletadas logo após a 1a centrifugação (Figura 13C). Estes valores podem estar
relacionados ao aumento da atividade de SOD nas amostras coletadas
imediatamente antes da incubação em UW. Mesmo após o aumento dessa enzima
antioxidante, as células não puderam enfrentar o estresse causado, o qual, pode
ter acometido as proteínas celulares.

Resultados______________________________________________________________87

Figura 13. Resultado das análises do pâncreas P20/01. Atividade enzimática da
SOD e níveis de carbonila em amostras coletadas durante o processamento do pâncreas
(A e C respectivamente) e no período em que foram mantidas em cultura (B e D
respectivamente). Os resultados mostrados são médias do mesmo experimento feito em
quadruplicata.
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Quando as ilhotas purificadas foram colocadas em cultura, mais uma vez
observamos que após um período de 72 horas, essas células apresentaram um
pico máximo de atividade de SOD e do conteúdo de proteínas oxidadas. A
atividade de catalase não pôde ser determinada devido à quantidade insuficiente
de amostra coletada.
Com relação aos resultados referentes ao pâncreas P21/01 (Figura 14), a
quantidade de amostra coletada durante o processamento do pâncreas foi
insuficiente para que determinássemos à atividade enzimática da SOD e
catalase. Os níveis de carbonila determinados mostraram-se progressivamente
maiores com o decorrer do processo de isolamento (Figura 14A). Quando as
ilhotas foram colocadas em cultivo, observamos um aumento dos níveis de
carbonila novamente após um período de 72 horas (Figura 14B).
Na Figura 15, estão representados os resultados obtidos do pâncreas
P08/02. A atividade da SOD permanece praticamente estável durante as etapas
que precedem a purificação em gradiente de Ficoll. Na etapa que corresponde à 1º
centrifugação

para

retirada

do

Ficoll,

observou-se

um

aumento

de

aproximadamente 2,5 vezes. A atividade da catalase mostrou-se crescente
durante as primeiras etapas de coleta, alcançando um valor máximo na etapa
correspondente à 1º centrifugação para retirada do Ficoll. Como era de se esperar
com estes resultados, os níveis de oxidação em proteínas tornou-se crescente após
as etapas que sucedem a purificação em gradiente de Ficoll.
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Figura 14. Resultado das análises do pâncreas P21/01. Níveis de carbonila em
amostras coletadas durante o processamento do pâncreas (A) e no período quem que
foram mantidas em cultura (B). Os resultados mostrados são médias do mesmo
experimento feito em quadruplicata.
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Figura 15. Resultado das análises do pâncreas P08/02. Atividade enzimática da
SOD, catalase e níveis de carbonila em amostras coletadas durante o processamento do
pâncreas (A e C respectivamente) e no período em que foram mantidos em cultura (B e D
respectivamente). Os resultados mostrados são médias do mesmo experimento feito em
quadruplicata.
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No decorrer dos dias de cultivos de ilhotas purificadas, as atividades da
SOD e catalase mostraram-se crescentes até a 24a hora. A queda da atividade
dessas enzimas após este período pode estar associada à adaptação dessas células
às novas condições ou, ainda, com diminuição da morte celular. Entretanto, essas
hipóteses não puderam ser confirmadas uma vez que não foram realizados
ensaios de viabilidade celular
A Figura 16 refere-se aos resultados da análise oxidativa de amostras
coletadas durante o processamento do pâncreas P12/02. A atividade da SOD,
como pode ser observada, parece diminuir (aproximadamente 2,5 vezes) ao longo
das etapas do processo de isolamento das ilhotas, atingindo valores muito baixos,
quando comparada aos valores das amostras iniciais. A atividade de SOD
permanece aparentemente estável durante as primeiras 24 horas de cultura.
Entretanto, após 48 horas ocorre um aumento repentino na atividade de SOD (9
vezes) o qual descresce vagarosamente até a 144º hora em cultura. Ainda assim,
os níveis alcançados após 144 horas em cultura mostraram-se significativamente
maiores quando comparados aos valores encontrados nas primeiras 24 horas. Os
níveis de catalase e de carbonilas nao puderam ser determinados em virtude da
baixa disponibilidade de material para coleta.
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Figura 16. Resultado das análises do pâncreas P12/02. Atividade enzimática da
SOD em amostras coletadas durante o processamento do pâncreas (A) e no período em
que foram mantidas em cultura (B). Os resultados mostrados são médias do mesmo
experimento feito em quadruplicata.
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Os resultados mostrados anteriormente (Figuras 9 a 16) sugerem que
durante o processo de isolamento e purificação de ilhotas, condições de estresse
celular são induzidas sobretudo no que diz respeito à geração de ERO.
Constatamos que, na maioria dos casos estudados, as atividades da SOD e da
catalase bem como os níveis de oxidação protéica aumentaram após as etapas de
purificação das ilhotas em gradiente de Ficoll. Além disso, observamos que os
valores de atividade de SOD, catalase e carbonila são bastante variáveis de um
pâncreas para outro por se tratarem de órgãos obtidos de doadores diferentes, os
quais apresentaram diferentes tempos de internação (3 a 20 dias) e causa de
morte (acidente vascular cerebral, trauma crânio encefálico, etc.) (Anexo 1). Além
disso, esses orgãos foram submetidos a diferentes períodos de isquemia após sua
captação (6 a 10 horas) sendo que alguns órgaos foram mantidos em solução de
preservação UW acrescido de perfluorcarbono (PFC), um transportador artificial
de oxigênio.
Diante dessa problemática, resolvemos estudar a atividade das enzimas
antioxidantes SOD, catalase, GPX e GR bem como investigar os danos oxidativos
em células diretamente expostas ao Ficoll (1100 mg/mL). A escolha da
concentração de Ficoll utilizada nos ensaios baseou-se no fato de que essa
corresponde a maior concentração presente no gradiente de purificação de ilhotas.
Os ensaios para a atividade das enzimas antioxidantes, bem como para a
avaliação dos danos oxidativos provocados pela exposição ao Ficoll, foram
realizados em células INS-1E de insulinoma de rato.
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4.2- Curva de Crescimento de células INS-1E
Em 1992, Asfari e cols. desenvolveram as células INS-1 e INS-2 a partir da
linhagens RINm5f parentais. No decorrer da cultura de linfócitos e células RIN
(linhagem celular obtida a partir de insulinoma de rato induzido por raios X) e na
presença de 2-mercaptoetanol, os autores observaram a formação de agregados
celulares livres flutuantes, cuja aparência morfológica diferia das células
parentais. Depois de isolados, observou-se que esses agregados apresentavam
alta concentração de insulina. Essas linhagens deram origem às linhagens
celulares INS, cuja viabilidade é dependente da presença do agente redutor 2mercaptoetanol no meio de cultivo e cujas características secretoras são muito
similares às ilhotas nativas (Asfari et al.,1992; Poitout et al.,1996). A Figura 17
mostra um campo microscópio característivo dessas células em cultura.

Figura 17. Fotografia em microscópio óptico de células INS-1E em cultura
(200x)
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As células INS-1E utilizadas nos nossos ensaios foram cultivadas a partir
de uma amostra doada gentilmente pela Dra. Mari Cleide Sogayar da UIPHUSP. Essas células foram cultivadas e mantidas em condições ideais para o seu
cultivo, como descrito por Asfari e cols. (1982) e indicadas no ítem 3.2.1 de
Material e Métodos.
A caracterização do padrão de crescimento das células INS-1E foi
determinada através do perfil de crescimento dessas células, analisado durante
11 dias. Células viáveis (2,5x104) foram cultivadas em triplicata em placas de 6
poços (9,6 cm2/poço) contendo 1mL de meio de cultivo RPMI. As células foram
coletadas após 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dias do plaqueamento.
Os dados de contagem das células estão mostrados na Figura 18. De acordo
com o perfil da curva de crescimento obtida, a fase estacionária (lag) do
crescimento celular está compreendida até aproximadamente o dia 6 e 7. Nessa
fase, observou-se um discreto aumento no número de células, uma vez que as
células estão se adaptando ao meio e às condições de plaqueamento (Freshney,
2000). Nesse período há a renovação de elementos de superfície celular bem como
de matriz extracelular que foram perdidos no processo de tripisinização. A fase
exponencial do crescimento iniciou-se a partir do 7º dia onde se observa aumento
mais acentuado da população celular. Neste período, a população celular
apresentou-se mais uniforme e com maior viabilidade, sendo, portanto, ideal para
coleta de células para experimento (Freshney, 2000). Segundo a análise pelo
programa Prisma, nas condições experimentais realizadas, o tempo de
dobramento das células foi de aproximadamente 35 horas, e a densidade de
saturação foi de 2,75 células/cm2.
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Figura 18. Perfil de crescimento de células INS-1E. Células viáveis (2,5x104) foram
cultivadas em triplicata em placas de 6 poços (9,6 cm2/poço) contendo 1 mL de meio de
cultivo RPMI. As células foram coletadas após 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dias do plaqueamento. O
inserto da figura mostra a fotografia em microscópio óptico das células INS-1E durante o
cultivo (aumento 200x).
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4.3- Análise microscópica de células expostas a polissacarose
A Figura 19 mostra o aspecto microscópico das células INS-1E após 30
minutos de incubação em meio de cultura RPMI, solução de Eurocollins e em
solução de polissacarose (1100 mg/mL).
É interessante notar que em solução de Eurocollins, as células INS-1E
perdem a morfologia alongada, adquirindo um aspecto mais túrgido e
arredondadas.

No

entanto,

na

presença

de

polissacarose,

as

células

aparentemente apresentaram-se mais desidratadas e deterioradas, embora as
células se apresentassem viáveis nas três condições experimentais testadas. Vale
lembrar que este polímero é usado como matriz para a formação de gradiente
durante o processo de isolamento de ilhotas pancreáticas. Pelo observado, a
polissacarose está afetando dramaticamente a morfologia dessas células, além de
induzir modificações bioquímicas, como mostrado no ítem 4.1.
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Figura 19. Fotografia em microscópio óptico (aumento de 100 x) de células INS1E tratadas por 30 minutos (37C°) com: A)meio de cultura RPMI, B)Solução de
Eurocollins e C) Solução de polissacarose (1100 mg/mL).
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4.4- Danos oxidativos em células INS-1E expostas à polissacarose
Quando geradas de forma exacerbada, as ERO reagem com componentes
celulares tais como lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos induzindo danos e até
morte celular. Foram avaliados os efeitos causados por Eurocollins e
polissacarose. Nestes experimentos, avaliou-se os níveis de MDA e carbonilas
como resultados da lipoperoxidação e danos em proteínas, respectivamente.
Vários métodos estão descritos para avaliar a extensão da lipoperoxidação,
tais como: i) medida de malondialdeído (MDA); ii) absorção de luz UV por dienos
conjugados; iii) análise de produtos fluorescentes; iv) medida de produtos voláteis
(pela formação de ésteres com metanol), formados pela destruição de cadeias de
ácidos graxos insaturados; v) medidas de hidrocarbonetos exalados como pentano
e etano e; vi) medida de consumo de oxigênio e medida de produção de peróxidos
(Hageman et al., 1992). Na lipoperoxidação, o MDA é um dos aldeídos mais
abundantes, resultantes do estresse oxidativo (Esterbauer & Cheeseman, 1990;
Huggett et al., 1992). Em células INS-1E expostas à solução de Ficoll, os níveis de
MDA aumentaram aproximadamente 100% (*P<0,001) em relação aos níveis
encontrados para o grupo controle. Células expostas ao Eurocollins não
apresentaram variação nos níveis de MDA (Figura 20A).
Os níveis de proteínas carboniladas como parâmetro de oxidação protéica
foram determinados (Figura 20B). Células INS-1E, na presença de polissacarose
apresentam um índice de oxidação protéica 100% maior que o controle. Por outro
lado, a solução de Eurocollins previne a oxidação de protéica.
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Figura 20. Níveis de MDA (A)† e carbonila (B)‡ de células INS-1E. As células foram
incubadas por 30 minutos (37ºC) com meio de cultura RPMI, solução de Eurocollins e em
solução de polissacarose (1100 mg/mL). Os resultados mostrados são médias de 2
experimentos em duplicata† e 2 experimentos em triplicata‡ (* P<0,001).
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4.5- Atividade de enzimas antioxidantes de células INS-1E expostas a
polissacarose
Como mostrado na Figura 21A, a atividade total da SOD de células INS-1E
incubadas com solução de Eurocollins está 40% menor, quando comparada ao
controle. Na presença de polissacarose, a atividade total de SOD aumentou 50%
comparada às condições normais de cultivo em meio RPMI-SFB (10%) (Controle).
Distingüiu-se a atividade das isoformas Mn-SOD e CuZn-SOD para reavaliar em
quais níveis celulares (mitocondrial ou citoplasmático, respectivamente) as
respostas antioxidantes poderiam estar mais efetivas. Em situação controle, a
Mn-SOD representa 47% da atividade da SOD total. Quando essas células são
expostas ao Eurocollins ou à polissacarose, observou-se que a atividade específica
da Mn-SOD passa a representar 51% e 80% da atividade de SOD total,
respectivamente,

sugerindo

que

alterações

decorrentes

da

presença

de

polissacarose, são respondidas preferencialmente pelo aumento da atividade da
isoforma mitocondrial Mn-SOD.
Na presença de solução de Eurocollins, observou-se ligeira diminuição da
atividade da catalase quando comparada à situação controle (células cultivadas
em RPMI-SFB 10%) (Figura 21B). Por outro lado, quando células INS-1E são
incubadas com polissacarose, a atividade da catalase está aumentada 30%
quando comparada ao controle e 50% quando comparada às células incubadas
com solução de Eurocollins.
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Figura 21. Atividade de SOD (A) e catalase (B) de células INS-1E. As células
foram incubadas por 30 minutos (a 37ºC) em meio de cultivo RPMI-(10%), solução de
Eurocollins e em solução de polissacarose (1100 mg/mL). Os resultados mostrados são
médias

de

3

experimentos

em

triplicata

(*p<0,005,

**p<0,001,

***p<0,05).
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A atividade de GPx de células INS-1E incubadas com a solução de
Eurocollins, mostrou-se aumentada aproximadamente em 100% com relação ao
controle. Devido ao alto desvio da média encontrada para o controle,
estatisticamente essa diferença não foi considerada significativa. Por outro lado,
a atividade da GPx de células INS-1E expostas à uma solução de polissacarose
mostrou 200% de aumento quando comparadas ao controle e foi 50% maior que a
atividade de GPx de células incubadas com Eurocollins (Figura 22).

4.6- Determinação de GSH e GSSG
Os tióis apresentam potenciais de oxidação baixos e, portanto, são
substratos sensíveis para a detecção eletroquímica. Quando a HPLC é acoplada à
um detector eletroquímico (HPLC-ECD), a necessidade de derivatização pode ser
eliminada e o tempo requerido para análise pode ser drasticamente diminuído
(Krien et al., 1992; Raggi et al.; 1998). Detectores eletroquímicos com dois canais
apresentam ainda maior sensibilidade e especificidade para tióis em análise
biológicas.
A Figura 23 ilustra o perfil cromatográfico da determinação de GSH e
GSSG e mostra que a GSH e sua forma oxidada podem ser simultaneamente
determinadas numa mesma corrida cromatográfica com tempo de retenção de
apenas 4,6 para a espécie reduzida e 6,2 minutos, para a espécie oxidada.
Em HPLC-ECD, os níveis de GSH e GSSG foram determinados no extrato
bruto de células INS-1E (Figura 24).
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Figura 22. Atividade de GPx de células INS-1E. As células foram incubadas por 30
minutos (37ºC) com meio de cultura RPMI (“Controle”), solução de Eurocollins
(“Eurocollins”) e em solução de polissacarose (1100 mg/mL). Os resultados mostrados são
médias de 3 experimentos em triplicata (*P<0,05).
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Figura 23. Perfil cromatográfico de GSH e GSSG (1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 75 e 100μM)
analisadas por HPCL-ECD. O inserto refere-se curva de calibração, construída a
partir dos valores de área mínima dos padrões (R>0,99).

Figura 24. Níveis de GSH e GSSH de células INS-1E. As células foram incubadas
por 30 minutos (37ºC) com meio de cultura RPMI-SFB (10%), solução de Eurocollins e em
solução de polissacarose (1100 mg/mL). Os resultados mostrados são médias de 2
experimentos em triplicata.
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De acordo os resultados apresentados na Figura 24, em presença de
Eurocollins, os níveis celulares de GSH aparentemente não se modificam quando
comparados ao controle. Entretanto, foi observada uma queda dramática (3
vezes) dos níveis intracelulares de GSH quando células INS-1E foram incubadas
com solução de polissacarose. Simultaneamente foram acompanhados os níveis de
GSSG pois durante o estresse oxidativo, o desvio do equilíbrio dos níveis de GSH
e GSSG catalisados principalmente pela GPx leva ao acúmulo da forma oxidada.
É interessante notar que o decréscimo dos níveis de GSH livre em presença de
polissacarose não foi acompanhado pelo respectivo aumento da sua forma oxidada
(GSSG). Uma vez que, em presença de polissacarose, os níveis de GSH livre de
células INS-1E mostraram-se diminuídos sem, no entanto, o respectivo aumento
da sua forma oxidada, este fato nos levou a pensar que a GSSG formada a partir
da atividade da GPx estaria sendo desviada para alguma outra via celular, que
não a regeneração de GSH. Para avaliar essa possibilidade, determinamos a
atividade de GR, enzima responsável pela conversão de GSSG à sua forma
reduzida (Figura 25).
Como pode ser observado, a atividade de GR de células INS-1E incubadas
com solução de Eurocollins mostrou um aumento de 25% quando comparada ao
controle. Entretanto, em células incubadas com polissacarose, a atividade da GR
apresentou-se apenas 15% maior em relação ao controle. Tais resultados indicam
que em ambas as condições há um ligeiro aumento da atividade da GR, sugerindo
que apenas uma pequena parte do pool de GSSG é reduzida a GSH pela GR.
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Figura 25. Atividade de GR de células INS-1E. As células foram incubadas por 30
minutos (37ºC) com meio de cultura, solução de Eurocollins e em solução de polissacarose
(1100 mg/mL). Os resultados mostrados são médias de 3 experimentos em triplicata
(*P<0,05).
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4.7- Efeito da polissacarose na viabilidade e nos níveis protéicos de
p38, JNK-1, ERK 1-2 e PI3K de células INS-1E expostas à
polissacarose
Para investigar se a polissacarose estaria também associada com morte de
células INS-1E, diferentes concentrações de polissacarose e de Eurocollins foram
testadas e a viabilidade das células INS-1E (3x104) foi acompanhada pelo método
do MTT. De acordo com os resultados apresentados na Figura 26, não há perda
significativa de viabilidade celular após 30 minutos de incubação com solução de
polissacarose, nas concentrações testadas. Perfil semelhante também foi
observado em células incubadas com diferentes concentrações de Eurocollins,
embora neste caso, observou-se uma tendência mais declinada à medida que a
concentração de Eurocollins na solução de incubação era aumentada.
Nessa série de experimentos, a presença de polissacarose está associada
com o aumento da produção de ERO em células INS-1E, uma vez que foram
observados aumento na atividade de SOD, catalase e GPX, aumento dos níveis de
MDA e diminuição dos níveis de GSH, sem concomitante aumento da forma
oxidada GSSG. A atividade da enzima GR mostrou um aumento sutil quando
células INS-1E foram expostas à polissacarose.
É sabido que, dependendo da extensão, o estresse oxidativo pode induzir
morte celular (por apoptose ou necrose) através de diferentes vias.
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Figura 26. Viabilidade de células INS-1E expostas a concentrações crescentes
(0-100%) de solução de Eurocollins e de polissacarose (1100 mg/mL) por 30
minutos à 37ºC. Os pontos mostrados são médias de 2 experimentos em octuplicata,
com o respectivo desvio padrão.
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As MAPK são serina/tronina quinases que catalizam a fosforilação de
sinais e fatores de transcrição desencadedos por vários eventos extracelulares.
Proteínas pertencentes à família das MAPK como as JNK (SAPK) e p38 são
ativadas por várias situações de estresse celular, tais como radiação UV,
endotoxinas e variações bruscas de temperatura e osmolaridade (Paraskevas et
al., 2000). Por conta disto, avaliamos a expressão de algumas MAPK do extrato
bruto de células INS-1E incubadas com meio de cultura RPMI-SFB (10%),
solução de Eurocollins e com solução de polissacarose (1100 mg/mL), por 30
minutos, à 37ºC. Foram analisados os níveis protéicos de p38, JNK-2,
fosfatidilinositol-3 quinase (PI3-K) e ERK 1-2. A Figura 27 mostra o resultado da
análise

densitométrica

das

proteínas

analisadas.

Os

níveis

protéicos

intracelulares de p38 apresentaram-se 25% diminuídos em células INS-E
incubadas com polissacarose. Em contraste, observou-se um aumento da
expressão de JNK-2, PI3-K e ERK 1-2 em 17%, 35% e 133% respectivamente. Nas
incubações com Eurocollins, não foi observado alterações em seus níveis protéicos
com exceção para a ERK 1-2.

4.8- Efeito da NAC em cultura de células INS-1E
A NAC suprime as ERO formados em diferentes processos, incluindo
isquemia e reperfusão, inibindo a ativação de granulócitos e induzindo a síntese
de glutationa (Hong et al., 2003). Segundo Mayer e col. (1999), NAC pode ser
utilizada como tratamento profilático em pacientes submetidos a transplante.
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Figura 27. Imunodetecção de p38 (A), JNK-1 (B), PI3-K (C) e ERK 1-2 (D). O
extrato bruto de células INS-1E (100µg) previamente incubadas com meio de cultura
RPMI-SFB (10%), solução de Eurocollins e solução de polissacarose (1100 mg/mL) por 30
minutos (37◦C) foi submetido a eletroforese em SDS-PAGE (12%). Em seguida, as
proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose e incubadas com
anticorpo monoclonal contra p38 e policlonais contra PI3-K, ERK1-2 e JNK-1. Após
hibridização com anticorpo secunsário conjugado a peroxidase, as bandas foram
reveladas contra filmes de autorradiografia (tempo de exposição aproximado: 5 minutos)
em sistema contendo luminol.
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O efeito antioxidante da NAC em células INS-1E foi testado. Para isto,
células foram expostas a H2O2 e paraquat, na presença de NAC. A viabilidade
celular e a capacidade funcional foram determinadas através do ensaio
colorimétrico MTT, considerado uma ferramenta eficiente para a rápida avaliação
do metabolismo celular, principalmente de células β.
A concentração de paraquat e de H2O2 responsável pela morte de 50% da
população de células INS-1E foi determinada. Para isto, células INS-1E foram
incubadas com concentrações crescentes de paraquat (100 a 300μM) e H2O2 (5 a
100μM) por 240 e 120 minutos, respectivamente. Após a incubação, o paraquat e
o H2O2 foram removidos da placas e as células cultivadas em meio RPMI-SFB
(10%) por mais 24 horas. Os resultados apresentados na Figura 28 mostram que
as concentrações de H2O2 e paraquat responsáveis por redução de 50% da
viabilidade de células INS-1E foram 85μM e 50μM, respectivamente.
Similarmente, avaliamos se a NAC poderia apresentar algum efeito tóxico
para as células INS-1E. Para isto, as células INS-1E foram expostas a
concentrações crescentes de NAC (0,5; 1; 2; 4; 6; 8 e 10mM) por 4 horas. De
acordo com os resultados obtidos (Figura 29), a viabilidade das células INS-1E
não é afetada pela presença de NAC, exceto pela presença de 8 e 10 mM de NAC.
Nessas concentrações a NAC pode exercer efeito tóxico para as células INS-1E,
uma vez que houve uma diminuição de respectivamente 29 e 26% viabilidade
celular em relação ao controle.
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Figura 28. Viabilidade de células INS-1E na presença de paraquat e de H2O2.
Células INS-1E (3x105) foram colocadas em cultura por 24 horas e após este período,
expostas a concentrações crescentes de paraquat (10 a 300μM) por 4 horas ou de H2O2
(25 a 100μM) por 120 minutos, a 37ºC. Os pontos mostrados são médias de 2
experimentos em quadruplicata, com os respectivos desvios (*P<0,001)
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Figura 29. Viabilidade de células INS-1E expostas à NAC. Células INS-1E (3x105)
foram colocadas em cultura por 24 horas e após este período, expostas por 4 horas a
concentrações crescentes de NAC (0,5-10 mM). A viabilidade celular foi determinada em
pelo método do MTT a 570nm. Os pontos mostrados são médias de 2 experimentos em
quadruplicata, com os respectivos desvios (*P<0,001)
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Uma vez determinada a concentração letal responsável pela morte de
metade da população célula (DC50) em presença de paraquat (50μM) e H2O2
(85μM),

células INS-1E foram tratadas com concentrações crescentes de NAC

(0,5; 1; 2; 4; 6; 8 e 10mM) seguindo-se com os mesmos procedimentos
experimentais. A presença de NAC no meio de cultivo RPMI mostrou-se
eficientemente capaz de impedir a morte celular, causada pelo H2O2 85μM, de
maneira dose dependente (Figura 30), Com 8mM, 43% da viabilidade celular é
mantida. A presença de 10mM de NAC no meio de cultura é capaz de prevenir em
100% a morte celular causada por H2O2.
A Figura 31 mostra que na presença de paraquat no meio de cultura houve
redução de 62,5% da viabilidade celular. Entretanto, esse efeito foi totalmente
revertido na presença de NAC, a partir da menor concentração utilizada (0,5
mM).
Os níveis de GSH e GSSG de células INS-1E também foram determinados
por HPLC –ECD após suplementação de NAC 6 mM e 8 mM por 4 horas (37ºC)
(Figura 32). Os resutados mostraram que a suplementação com NAC é capaz de
aumentar 100% os níveis intracelulares de GSH. Entretanto, observou-se
também um aumento significativo dos níveis de GSSG em 8 e 22 vezes em células
tratadas com

NAC 6mM e 8mM respectivamente quando comparadas ao

controle. Embora a suplementação com NAC induza um aumento da forma
oxidada GSSG (2 vezes), ela previne a depleção do níveis de GSH sugerindo que a
prevenção da morte celular provocada por paraquat e H2O2 nos resultados
mostrados anteriormente pode ser devido ao aumento nos níveis intracelulares de
GSH.
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Figura 30. Viabilidade de células INS-1E expostas ao H2O2 (85μM) e
concentrações crescentes de NAC. Células INS-1E (3x105) foram colocadas em
cultura por 24 horas e após este período, expostas por 120 minutos ao H2O2 (85μM) na
presença ou não de concentrações crescentes de NAC (0,5-10mM). A viabilidade celular
foi determinada em pelo método do MTT a 570nm. Os pontos mostrados são médias de 2
experimentos em quadruplicata, com os respectivos desvios (*P<0,001).
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Figura 31. Viabilidade de células INS-1E expostas ao paraquat (50μM) e
concentrações crescentes de NAC. Células INS-1E (3x105) foram colocadas em
cultura por 24 horas e após este período, expostas por 4 horas ao paraquat (50μM) na
presença ou não de concentrações crescentes de NAC (0,5-10mM). A viabilidade celular
foi determinada em pelo método do MTT a 570nm. Os pontos mostrados são médias de 2
experimentos em quadruplicata, com os respectivos desvios (*P<0,001, **P<0,05).
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Figura 32. Níveis de GSH e GSSG de células INS-1 cultivadas em RPMI-SFB
(10%) suplementados com NAC. INS-1E (3,5x106) foram cultivadas em meio de
cultura suplementado com 6 e 8mM de NAC pó 4 horas (37ºC) e em seguida, os níveis
intracelulares de GSH e GSSG foram determinados por HPLC-ECD.
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5. Discussão

Atualmente, o número de portadores de DM tipo 1 atinge cerca de 3
milhões de pessoas no mundo todo. A estimativa aponta para um número
aproximadamente duas vezes maior nos próximos seis anos (Brandhorst et al.,
2006).
O transplante de ilhotas pancreáticas já é considerado uma promissora
cura para pacientes com DM tipo 1 (Gaglia et al., 2005). Contudo, apesar de
apresentar resultados bastante animadores, o sucesso da reversão do estado
diabético, em pacientes submetidos ao transplante de ilhotas, depende, em
grande parte, do número, pureza e viabilidade das ilhotas transplantadas
(Bottino et al., 2004).
As ilhotas pancreáticas compõem uma pequena fração da massa
pancreática total (1-2%) e encontram-se evolvidas pela porção exócrina do
pâncreas. Para a obtenção de ilhotas pancreáticas puras, primeiramente o
pâncreas é submetido a um tratamento mecânico e enzimático para a digestão do
tecido pancreático com um tipo especial de colagenase (Liberase®), obtida a partir
de Clostridium histolyticum. O extrato bruto obtido após essa etapa é purificado
por centrifugação em um gradiente, geralmente formado a partir de Ficoll 400.
Neste procedimento, o rendimento total de ilhotas, obtidas a partir de um
pâncreas, é na maioria das vezes, inferior ao conteúdo total de ilhotas do
pâncreas. A obtenção de uma preparação pura e com um número suficiente de
células para o transplante torna, na maoria das vezes, necessário a utilização de
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mais de um pâncreas doador para garantir o sucesso do procedimento e da
reversão do estado diabético nos pacientes transplantados (Fournier et al., 1996;
www.drinet.org).
Inúmeros fatores advindos do próprio doador podem estar relacionados ao
rendimento de ilhotas ao final do processo de isolamento e purificação, dentre
eles idade, sexo, índice de massa corpórea, dieta e traumas. Variáveis
experimentais como o tempo de isquemia quente ou fria, a pureza da colagenase e
o tempo de digestão do órgão também podem influenciar o rendimento e a
viabilidade de preparações de ilhotas (Poitout et al., 1996).
Outro fator crítico para o transplante de ilhotas pancreáticas é a falência
dessas células num curto período de tempo após o transplante. Foi relatado que
num curto período pós-transplante, parte das ilhotas transplantadas não estão
funcionais (Bottino et al., 2004). Tanto as ilhotas pancreáticas quanto as
linhagens celulares produtoras de insulina expressam baixos níveis de genes
relacionados às enzimas antioxidantes quando comparado com outros tipos
celulares, o que as torna mais vulneráveis em relação às ERO. (Kubisch et al.
1997; Tiedge et al., 1997; Kaneto et al., 2001). Segundo Janjic e cols. (1996)
durante o processo de isolamento de ilhotas e o período pós-transplante, as ERO
geradas podem estar associadas ao baixo rendimento de ilhotas purificadas ou
mesmo com a falência do enxerto transplantado. Desta forma, uma condição
essencial

para

o

sucesso

do

transplante

de

ilhotas

pancreáticas

é

o

aperfeiçoamento do processo de isolamento e purificação dessas células visando
sobretudo, produzir um número maior de ilhotas viáveis (Fournier et al.,1996;
www.drinet.org).

Discussão_______________________________________________________________122

Com base nisso, este trabalho teve como um dos objetivos avaliar os danos
oxidativos encontrados durante o isolamento e purificação de ilhotas pancreáticas
humanas e seu cultivo. Para isso, determinamos a atividade das enzimas
antioxidantes SOD e catalase bem como o padrão de oxidação em proteínas de
amostras coletadas durantes cinco diferentes etapas do processo de isolamento e
purificação de ilhotas pancreáticas humanas. Estes parâmetros também foram
avaliados em amostras de ilhotas humanas mantidas em cultura por até seis dias
(24, 48, 72 e 144 horas).
De acordo com os resultados apresentados na Figura 9 a 16, é possível
constatar que desde a retirada do pâncreas até a obtenção de ilhotas purificadas,
danos oxidativos são induzidos. Embora a atividade de SOD e catalase tenha
diferido entre as amostras obtidas de diferentes doadores, constatamos que, na
maioria dos casos, a atividade dessas enzimas bem como os níveis de oxidação
protéica aumentava após a etapa de purificação das ilhotas em gradiente de
Ficoll, retornando a valores mais baixos à medida que o Ficoll ia sendo retirado
do meio de contato das células. As atividades da SOD e da catalase, bem como os
níveis de carbonila variaram de um pâncreas para outro. Isso pode estar
relacionado às caractersticas dos doadores dos pâncreas utilizados neste estudo,
entre eles: diferentes períodos de internação (3 a 20 dias) e causas de morte,
diferentes tempos de isquemia (6 a 10 horas) e até mesmo diferenças nas soluções
de presenvação utilizadas (Eurocollins ou UW, com ou sem PFC). Acredita-se que,
a perfusão do pâncreas com solução de Eurocollins, não seja eficiente na
preservação do órgão e que ainda possa ser prejudicial ao isolamento de ilhotas
humanas caso, o tempo de isquemia fria do pâncreas seja maior que 6 horas.
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Embora a solução de UW garanta a preservação do órgão por mais que 18 horas,
não é indicado que o tempo de isquemia fria exceda 12 horas caso este pâncreas
seja utilizado se obter ilhotas pancreáticas para transplante (London et al., 1998).
Hábitos alimentares, estilo de vida do paciente doador (atividade física,
consumo de álcool, drogas, etc.) também podem alterar o perfil dos parâmetros
avaliados por nós, como conseqüência da maior ou menor exposição aos fatores
causadores de estresse oxidativo. O aumento da geração de ERO, juntamente com
a baixa capacidade antioxidante das ilhotas tornam-as altamente susceptíveis
aos danos causados pelo estresse oxidativo, como observado pelos valores de
carbonila apresentados.
Como o processo de isolamento de ilhotas requer a digestão do pâncreas e
purificação da fração endócrina, a destruição do microambiente da ilhota e a
perda do suporte trófico que ocorre durante o isolamento, purificação e o período
de cultura pré-transplante pode submeter às ilhotas à uma condição de estresse,
a qual pode prejudicar sua função e sobrevivência (Rosenberg et al.; 1999). Um
dos componentes mais importantes desse microambiente é a matriz extracelular.
Durante o processo de isolamento das ilhotas, pode ocorrer destruição não só da
matriz intersticial como, também, da membrana celular, caso a digestão
enzimática não seja corretamente controlada. A interrupção da relação célulamatriz e perda de membrana basal podem levar a um processo de morte celular
(Poitout et al., 1996; Rosenberg et al., 1999). Rosenberg e col. (1999) relataram
que após dois dias em cultura, ilhotas caninas apresentavam núcleo picnótico. A
observação deste fenômeno juntamente com a presença de corpos apoptóticos e
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cromatina condensada mostrou-se mais freqüente conforme essas células
permaneciam em cultura (até cinco dias).
Embora ainda não estejam bem caracterizados os fatores ou a completa
cascata de eventos que desencadeiam a disfunção e a morte celular induzida
durante o processo de isolamento, trabalhos com células humanas e de roedores
têm relatado que o estresse oxidativo exerce um papel importante no
desencadeamento do processo de morte celular. Bottino e cols. (2004) apontaram
o envolvimento das ERO durante o isolamento de ilhotas. Durante o
processamento de pâncreas humanos observaram a ativação de fatores de
transcrição NFκB e de poli ADP-ribose, duas das maiores vias de resposta a
estresses celulares e conhecidos alvos das ERO. Jahr e cols. (1995) demonstraram
que ilhotas pancreáticas humanas incubadas com agentes geradores de O2•-, H2O2
e um gerador de óxido nítrico (nitroprussida sódica) por 2 horas, apresentaram
menor secreção de insulina induzida por glicose, sem, no entanto, ocorrer perda
de viabilidade ou lesão de membrana celular. Entretanto, o contato dessas ERO
por 20 horas com ilhotas humanas induziu perda da integridade da membrana
celular.
Estabelecer um período de cultivo adequado pré-transplante é de extrema
importância, uma vez que neste período podem ser realizados ensaios de
viabilidade, funcionalidade bem como imuno-modulação das ilhotas purificadas.
De acordo com os resultados apresentados, o longo tempo de cultivo também
parece representar um estresse adicional às ilhotas pancreáticas. Na maioria dos
casos, a atividade da SOD e da catalase bem como os níveis de carbonila oxidada
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apresentaram-se aumentados após 48 e 72 horas de cultivo. Após este período,
era comum ocorrer uma diminuição destes valores, o que pode estar relacionado
com o início do processo de morte celular, embora essa idéia não possa ser
certificada pela ausência de ensaios de viabilidade celular. Bottino e cols. (2004)
relataram a liberação de citocinas pró-inflamatórias durante não só o processo de
isolamento das ilhotas como, também, durante seu cultivo (até 7 dias). Em
modelos

animais,

acredita-se

que

essa

resposta

pró-inflamatória

seja

desencadeada por células acinares contidas na preparação de ilhotas isoladas
(Bottino et al., 2004). As células betas das ilhotas, quando cultivadas por longos
períodos de cultura, parecem perder sua viabilidade, provavelmente em função do
baixo suprimento de oxigênio que chega a região central das ilhotas, podendo
torná-las necrótica (Clayton & London, 1996, Clayton et al., 1998). A
sensibilidade dessas células mostra-se ainda maior quando se observa que na
literatura científica não há ainda um consenso a respeito das condições ideais de
culturas para as ilhotas. Em seu trabalho, Clayton & London (1996) mostram a
divergência presente na literatura acerca da melhor temperatura de cultivo,
mostrando resultados que variam de 24 a 37◦C. Acredita-se que, dentre outros
fatores, as ERO também possam estar envolvidas com a indução da morte celular
das ilhotas uma vez que o uso de antioxidantes catalíticos durante o cultivo
aumentou a sobrevivência das ilhotas após o transplante (Bottino et al., 2004).
Nos últimos anos, grande atenção da comunidade científica tem se voltado
ao estudo do funcionamento das células β do pâncreas. Parte dessa atenção visa
otimizar seu isolamento, purificação, bem como

o melhor rendimento nos

procedimentos de transplante de ilhotas pancreáticas. Entretanto, o estudo da
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avaliação da função das células β pancreáticas em nível molecular assim como a
elucidação das anormalidades moleculares e bioquímicas pode, muitas vezes,
apresentar limitações, uma vez que, as ilhotas de Langerhans representam uma
fração muito pequena do pâncreas (Poitout et al., 1996).
Em virtude dos excelentes resultados obtidos pela UIPH (IQ-USP) com os
transplantes de ilhotas (Eliaschewits et al., 2004), houve uma diminuição da
disponibilidade dessas células para a pesquisa in vitro. Desta forma, a
quantidade de material coletado durante a etapa de isolamento das ilhotas, bem
como o número de células para o cultivo foi, na maioria das vezes, insuficientes
para a continuação dos experimentos inicialmente propostos com pâncreas de
doadores humanos. Dentre as etapas de processamento do pâncreas para a
obtenção de ilhotas puras, a que nos chamou a atenção, em virtude dos resultados
obtidos, foi a etapa de purificação em gradiente de Ficoll, em virtude do aumento
dos níveis de proteínas oxidadas além da alta atividade das enzimas
antioxidantes SOD e catalase. As células β pancreáticas são células endócrinas
diferenciadas e, portanto não proliferam em cultura, sendo, por este motivo,
muito difíceis de serem mantidas em cultura por longos períodos. Por este motivo,
muitos pesquisadores têm se voltado para o desenvolvimento de linhagens
imortalizadas. As linhagens celulares produtoras de insulina são células
endócrinas capazes de sintetizar, processar e secretar insulina. Por serem
cultiváveis, compreendem uma fonte ilimitada de tecido (Poitout et al., 1996). As
células INS-1E compreendem uma linhagem produtora de insulina derivada da
linhagem INS-1. Essas células foram estabelecidas em 1992 por Asfari e col. a
partir de células da linhagem RINm5f, que foram obtidas de insulinoma de rato
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induzido por raios X (Asfari et al., 1992; Merglen et al., 2004). O padrão de
síntese e secreção de insulina por células INS-1E apresenta-se bastante
semelhante ao padrão de células β nativas, podendo ser mantidas em cultura por
mais de 100 passagens (Asfari et al.,1992; Poitout et al.,1996; Merglen et al.,
2004).
Interessados em investigar o efeito do Ficoll diretamente sobre as células,
utilizamos culturas de insulinoma (INS-1E) como modelo de estudo. Para isso,
determinamos a atividade das enzimas antioxidantes SOD, catalase, GPx e GR, a
relação entre GSH e GSSH e ainda os danos oxidativos em proteínas e em
lipídeos em células diretamente expostas a um análogo do Ficoll, a polissacarose.
A concentração de trabalho para a polissacarose foi 1100 mg/mL, uma vez que
essa concentração corresponde à maior concentração de Ficoll presente do
gradiente de purificação. A solução de Eurocollins é uma solução salina utilizada
na preparação da polissacarose. Por este motivo, células também foram
incubadas na presença de Eurocollins, como controle negativo do efeito da
polissacarose.
A caracterização do padrão de crescimento das células INS-1E foi
determinada através de sua curva de crescimento (Figura 18). Nas condições
experimentais realizadas, o tempo de dobramento das células INS-1E foi de 35
horas, e a densidade de saturação igual a 2,75 células/cm2. Inicialmente foram
plaqueadas 2,6 x 103 células/cm2 em 1mL de meio de cultura apropriado. Após o
7° dia de cultivo, o crescimento das células cultivadas mostrou-se bastante
acentuado até o 11° dia (último dia de coleta). Este intervalo compreende o
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período onde a população celular apresenta-se altamente viável e uniforme,
sendo, portanto, ideal uso nos ensaios experimentais.
O Ficoll é uma solução hipertônica e altamente viscosa. Essas propriedades
aumentam de maneira exponencial com a sua concentração (Tze et al.; 1976).
Neste trabalho, mostramos que, microscopicamente, o polissacarose é capaz de
induzir alterações morfológicas em células INS-1E (Figura 19). De acordo com
Tze et al. (1976), o uso de substâncias hiperosmóticas no gradiente de densidade
causa uma mudança significativa da densidade das células. Substâncias
altamente viscosas e hipertônicas como o Ficoll, são responsáveis pelo
encolhimento da membrana celular, causando desidratação, assim como
mostrado por nós.
A

atividade

das

enzimas

SOD,

catalase

e

GPx

mostraram-se

significativamente aumentadas em células expostas a polissacarosel. Na presença
de polissacarose, notou-se que a atividade total de SOD aumentou 40% e a
atividade da Mn-SOD é responsável por 80% da atividade de SOD total.
Entretanto, em células incubadas com polissacarose, a atividade da GR
apresentou-se apenas 20% maior que o controle, sugerindo que na presença de
polissacarose, apenas uma pequena parte do pool de GSSG é reduzida a GSH
pela GR. Os danos oxidativos em lipídios mostraram-se aumentados em células
INS-1E expostas a polissacarose.
Em animais menores, a purificação das ilhotas pancreáticas pode ser
realizada manualmente, embora sob árduo trabalho. Neste caso, obtêm-se um
número reduzido de ilhotas. Entretanto, em animais de porte grande, a
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purificação do material pancreático digerido requer o auxílio de substâncias
formadoras de gradiente para a separação associada a centrifugações.
O Ficoll 400 é um polímero sintético de sacarose de alto peso molecular
formado pela copolimerização da sacarose com a epicloroidrina, assim
denominado polissacarose (Figura 33). A utilização de um gradiente de Ficoll
como agente separador de ilhotas pancreáticas foi sugerido em 1969 por Lindall e
cols. em substituição ao gradiente de sacarose não polimerizada, proposto por
Lacy & Kostianovsky em 1967. A adaptação realizada por Lindall e cols. foi
baseada no fato de que o gradiente de sacarose, nas concentrações utilizadas era
capaz de danificar as células e que uso da forma polimerizada promovia um
melhor ambiente osmótico para as ilhotas durante sua purificação (Lindall et al.,
1969).

Figura 33. Estrutura molecular da polissacarose (Ficoll)

Embora, o uso do Ficoll na separação de ilhotas pancreáticas de tecido
exócrino estivesse, inicialmente, associado a um rendimento razoável do número
de ilhotas obtidas, muitos pesquisadores da época não obtinham resultados tão
desejáveis quanto algumas literaturas propunham. Segundo Scharp e cols.
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(1973), algumas substâncias dialisáveis de baixo peso molecular, presentes em
alguns lotes de Ficoll comercial, podem interferir com a membrana plasmática,
alterando sua funcionalidade e, ainda, podendo se associar a receptores
hormonais. No caso de células β, o Ficoll pode influenciar na secreção de insulina
por essas células. Ilhotas pancreáticas separadas por técnicas manuais ou através
de um gradiente de Ficoll previamente dializado apresentaram um índice de
secreção de insulina aproximadamente 2 vezes maior do que o obtido em ilhotas
separadas por gradiente de Ficoll não dializado. Estes pesquisadores observaram,
ainda, que a concentração iônica de uma solução de Ficoll não dializada variou de
87 a 300 ppm entre os diferentes lotes testados. Entretanto, após diálise, a
concentração de íons encontrada foi menor que 30 ppm (Scharp et al., 1973).
Wallach & Kamat (1964) mostraram que as preparações comerciais de
Ficoll apresentam-se contaminadas por polímeros de sacarose de baixo peso
molecular além de pequenas quantidades de cloreto de sódio, o que poderia
justificar a alta concentração iônica encontrada no trabalho de Scharp e cols.
(1973). Contudo, três anos depois Nash e cols. (1976), obtiveram resultados
satisfatórios ao utilizarem preparações novas de Ficoll. Foi observado que ilhotas
de ratos purificadas em gradiente de Ficoll não dializado eram semelhantemente
capazes de secretar insulina quando comparadas a ilhotas purificadas
manualmente.
Dentre os equivalentes redutores, a GSH destaca-se não só pelo seu poder
redutor, mas, também, por ser um importante cofator em reações de
destoxificação. Em condições fisiológicas, a concentração de GSH é de 10 a 100
vezes maior que a sua forma oxidada (Manna et al., 1999). Essa relação pode ser
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alterada por alguns eventos celulares tais como transdução de sinal e regulação
do ciclo celular ou na presença de ERO (Rodriguez-Ariza et al., 1994).
Em presença de Eurocollins, os níveis celulares de GSH apresentaram-se
discretamente diminuídos quando comparados ao controle. Entretanto, foi
observada uma considerável diminuição dos níveis intracelulares de GSH quando
células INS-1E foram incubadas com solução de polissacarose corroborando desta
forma, com o aumento da atividade de GPx observado em células INS-1E
expostas à polissacarose. Em resposta a uma situação de estresse oxidativo, a
razão GSH/GSSG tende a cair por decréscimo da concentração de GSH, que pode
ocorrer, em geral, com o aumento de GSSG. Nessas condições, o estado redox
celular é mantido através do aumento da atividade de GR, paralela à síntese de
GSH pela enzima γ-glutamil-cisteína sintetase ou ainda, pela captação de GSH do
meio extracelular (Seres et al., 2000).
Nas condições consideradas e diante dos resultados obtidos, esperava-se
observar uma maior concentração da GSSG, produto da GPx. É interessante
notar que o decréscimo dos níveis de GSH livre em presença de polissacarose não
foi acompanhado pelo respectivo aumento de GSSG. Estes resultados sugerem
que a GSSG, formada a partir de GSH pela GPx, estaria sendo desviada para
alguma outra via celular, que não a regeneração de GSH. A determinação da
atividade de GR reforça essa idéia, uma vez que não se mostrou aumentada em
células expostas à polissacarose. Parte de GSH livre está presente em
concentração de 10 a 100 vezes maior que a sua forma oxidada. Entretanto, parte
dessa GSH pode formar ligações dissulfeto com compostos que apresentam
grupos tióis (−SH) como cisteínas, coenzima A ou ainda aos grupamentos −SH
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dos resíduos de cisteínas de muitas proteínas (Halliwell & Gutteridge, 1999). As
ligações dissulfeto a partir de GSH e proteínas podem ocorrer ainda, através da
conversão dos grupamentos −SH de proteínas a radical tiil, (−S•) por •OH,
conforme mostrado nas Equações 19 a 21.

proteína−SH + OH• → proteína−S• + H2O

(Equação 19)

proteína−S• + GSH → proteína−S-S•-G

(Equação 20)

proteína−S-S•-G + O2 → proteína−S-S-G + O2•-

(Equação 21)

Este processo, chamado de S-tiolação protéica ou S-glutationação protéica,
é uma das modificações pós-traducionais que podem ocorrer nas estruturas
protéicas celulares como resposta adaptativa às condições ambientais. A Stiolação é considerada como um mecanismo protetor para prevenir a oxidação
irreversível dos grupamentos −SH protéicos. Atualmente, postula-se que a Stiolação aja como um mecanismo redox-regulador da cascata de transdução de
sinal e vias metabólicas (Dixon et al., 2005). Ainda, os grupamentos −SH das
proteínas podem reagir com GSSG ou outros tíois em tecidos submetidos ao
estresse oxidativo, como mostra a Equação 22. A exposição à alta concentração
celular de GSSG está relacionada com a inativação de uma série de enzimas ou
ainda, com a inibição de síntese protéica de células animais.

GSSG + proteína-SH ↔ GSS-proteína + GSH

(Equação 22)
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Evidências experimentais, surgidas na última década, demonstraram que
eventos celulares tais como transdução de sinal e regulação do ciclo celular podem
alterar os níveis de GSH/GSSG. Desta forma, em resposta à uma situação de
estresse oxidativo, a razão GSH/GSSG tende a cair tanto por decréscimo da
concentração de GSH, que pode ocorrer com o aumento da forma oxidada GSSG,
quanto por extrusão celular de GSH. Nessas condições, o estão redox celular é
mantido através do aumento da atividade de glutationa redutase, paralela à
síntese de GSH pelo enzima γ-glutamil-cisteína sintetase ou, ainda, pela captação
de GSH do meio extracelular (Seres et al., 2000).
Dentre modificações reversíveis pós-transcrição e pós-tradução, que podem
ocorrer nas estruturas protéicas, como modificações da resposta adaptativa
celular ao ambiente, destacam-se as interações proteína-proteína, processos
proteolíticos, e modificações químicas tais como acilação, acetilação, alquilação e
fosforilação em diferentes sítios de proteínas específicas. Além dessas, pode-se
citar, ainda, a tiolação/destiolação, que nada mais é do que um balanço entre a
formação de ligações reversíveis de compostos tiólicos a sítios específicos que
determinam modificações individuais em diferentes proteínas. Este processo é
uma resposta celular rápida e eficiente que ocorre como mecanismo de proteção
de estruturas celulares contra os danos acarretados por ERO (Thomas et al.,
1995; Klatt & Lamas, 2000).
As condições não fisiológicas às quais o pâncreas é exposto desde a sua
captação até o processo de isolamento e purificação das ilhotas, exige profundas
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adaptações metabólicas nas células, podendo, assim, desencadear uma série de
disfunções ou até mesmo morte celular (Bottino et al., 2004). Paraskevas e cols.
(2000) demonstraram que, durante o processo de isolamento e purificação, as
ilhotas humanas são induzidas à apoptose. Postula-se que esse fenômeno de
morte celular continue ocorrendo mesmo após o transplante das ilhotas
(Paraskevas et al., 1999).
As MAPK são responsáveis pela fosforilação intracelular de uma série de
enzimas em resposta à uma variedade de estímulos extracelulares, dentre eles os
fatores de crescimento e de diferenciação, citocinas, etc. As vias de sinalização das
MAPK têm sido relacionadas com a sinalização de morte celular induzida
(apoptose) em diversos tipos celulares, em especial nas células β pancreáticas.
Três grupos conservados de MAPK compreendem as ERK1-2, p38 e as JNK
(SAPK). Essas proteínas são responsáveis pela regulação da apoptose em
resposta ativadas por várias formas de estresse extracelular. Com o intuito de
investigar uma possível associação entre os efeitos da polissacarose já descritos
por nós e o processo de indução de morte celular, analisou-se os níveis protéicos
de p38, JNK-1, PI3-K e ERK 1-2 no extrato bruto de INS-1E expostas a
polissacarose.
Mostramos que os níveis protéicos intracelulares de p38 apresentaram-se
25% diminuídos em células INS-E expostas à polissacarose, quando comparados
com o controle. Em contraste, observou-se um aumento da expressão de JNK-2,
PI3-K e ERK 1-2 em 17%, 35% e 133% respectivamente, sugerindo que essas
enzimas aparentemente estão envolvidas na cascata de sinalização induzida pela
polissacarose. Em 2004, Abdelli e cols. relataram que durante o isolamento de
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ilhotas humanas ocorre ativação das proteínas sinalizadoras de apoptose dentre
elas JNK, p38. Embora os níveis de ativação dessas proteínas tenham sido
baixos, acredita-se que essas mesmas proteínas possam ser ativadas por
citocinas, após o transplante das ilhotas (Abdelli et al., 2004).
É descrito que a exposição de ilhotas ao Ficoll está associada à liberação de
mediadores inflamatórios in vitro, podendo assim afetar a funcionalidade de
ilhotas purificadas antes ou mesmo após o transplante (Salvalaggio et al., 2002).
Salvalaggio e cols. (2002) observaram que o transplante de ilhotas de ratos
recém purificadas em gradiente de Ficoll demorou em média 6 vezes mais para
reverter a hiperglicemia de ratos diabético-induzidos, comparado ao grupo de
recebeu uma infusão de ilhotas purificadas em filtro de nylon, sugerindo assim,
que a purificação em gradiente de Ficoll pode estar associado com alguma
disfunção celular. A liberação de ERO, óxido nítrico (NO) e interleucina 1 (IL-1)
in vitro tem sido associada exposição de ilhotas pancreáticas ao Ficoll
(Salvalaggio et al., 2002).
Os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho sugerem
fortemente que a exposição de células INS-1E à polissacarose está associada com
o aumento da produção de ERO, uma vez que foram observado aumento na
atividade das enzimas antioxidantes (SOD, catalase e GPX), aumento dos níveis
de MDA e carbonila oxidada, além de diminuição dos níveis de GSH, entretanto
sem o concomitante aumento da forma oxidada GSSG. Propõem-se, pela primeira
vez, que a polissacarose, utilizada como gradiente na purificação das ilhotas, é
capaz de induzir o estresse oxidativo em células INS-1E. Desta forma, a etapa de
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purificação das ilhotas pancreáticas em gradiente de Ficoll, entre outros fatores,
pode estar associada à falência das ilhotas transplantadas. A exposição de células
INS-1E à polissacarose não diminuiu a viabilidade dessas células, embora os
níveis protéicos de algumas enzimas envolvidas na cascata de regulação da
apoptose estivessem aumentados em células INS-1E expostas à polissacarose.
A purificação de um grande número de ilhotas a partir de tecido
pancreático digerido com colagenase, não pode ser realizada através de métodos
manuais. A purificação em gradientes de Ficoll é o método padrão utilizado para
a purificação de tanto de ilhotas humanas quanto de alguns roedores
(Salvalaggio, et al., 2002). Entretanto, o uso de novas técnicas ou substâncias
que substituam o uso do Ficoll é bastante desejável em vista do seu alto custo e
toxicidade. Mudanças que visem aperfeiçoar o processo de isolamento tendem a
aumentar o rendimento da purificação de ilhotas, reduzir os danos celulares
desencadeados nessas etapas e, com isso, aumentar a sobrevida das ilhotas
transplantadas.
Muitas técnicas auxiliares têm sido empregadas, em geral baseadas na
centrifugação das células em gradiente de densidade formado a partir de
substâncias com diferentes propriedades físico-químicas (Ao et al., 1992;
Salvalaggio, et al., 2002).
O uso de Hystopaque-Ficoll (densidade 1080 mg/mL) foi proposto pela
primeira vez por Tze e cols. em 1976. Estes pesquisadores mostraram que, após a
purificação, ilhotas de ratos apresentaram-se morfo e fisiologicamente intactas e
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funcionantes, quando comparadas àquelas ilhotas purificadas em gradiente de
Ficoll.
Lake e cols. (1987) mostraram que um gradiente de BSA pode ser utilizado
como agente separador uma vez que ilhotas pancreáticas de ratos purificadas em
gradiente de BSA (23 a 29%) apresentaram maior viabilidade e pureza e os níveis
de insulina secretada foram similares ao de células purificadas em gradiente de
Ficoll (25 a 11%). O maior rendimento de ilhotas viáveis e puras permitiu a estes
pesquisadores reverter o DM de ratos induzidos por estreptozotocina utilizando 1
e 3 preparações de ilhotas purificadas em gradiente de BSA e Ficoll
respectivamente.
Em 1989, van Suylichem e cols. realizaram um trabalho para verificar o
grau de pureza e o rendimento celular obtido após a purificação de ilhotas de
ratos com oito diferentes gradientes de densidade. Dentre os gradientes
examinados, os melhores resultados foram encontrados quando se utilizou BSA,
Dextran-70 e Metrizamida. Além disso, a utilização de Metrizamida e Dextran-70
resultou num maior número de ilhotas purificadas. Os gradientes formados a
partir de Ficoll, Sacarose, Ficoll-sacarose, Percoll e Dextran-40 não permitiram
uma boa separação dos tecidos endócrino e exócrino, nodos linfáticos e endotélio
vascular ductal. Estes elementos apresentam densidades aproximadas a das
ilhotas e representam os maiores estímulos de resposta imune (van Suylichem et
al., 1989; Gramberg et al., 1994). Desta forma, grau de pureza do tecido digerido é
de extrema importância uma vez que a contaminação de ilhotas com tecido não
endócrino está associada a uma maior falência das ilhotas transplantadas (van
Suylichem et al., 1989).
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Ao e cols. (1992) relataram que a pureza de ilhotas isoladas com Ficoll foi
comparavelmente equivalente àquelas purificadas com Dextran, um outro
polímero, porém de mais baixo custo. Além disso, tanto a secreção basal de
insulina quanto a secreção estimulada por glicose foi aproximadamente 2 vezes
maior em ilhotas purificadas com Dextran.
Em 2002, Salvalaggio e cols. publicaram um procedimento de purificação
baseado na filtração do extrato bruto de ilhotas de murinos recém digeridas com
colagenase em filtro de nylon com poros de 100μm. De acordo com os resultados, o
grau de pureza observado não foi estatisticamente diferente do observado em
purificações com gradiente de Ficoll (87% e 81% respectivamente), assim como a
viabilidade das ilhotas obtidas após ambos os procedimentos. Em contraste,
relatou-se que o rendimento celular final foi significativamente maior após a
purificação por filtração, cujas células foram capaz de responder de maneira mais
eficiente à secreção de insulina estimulada por glicose ou carbacol. Desta forma,
acredita-se que o sucesso dessa técnica esteja intimamente relacionado com a
disponibilidade de um protocolo de isolamento otimizado, livre de agentes tóxicos
e, portanto, associado a um alto rendimento de células, uma vez que o sucesso da
reversão do estado diabético depende em grande parte da quantidade e da
viabilidade das ilhotas transplantadas (Bottino et al., 2004).
De acordo com Jahr et al (1999), diferentes lotes de Ficoll e colagenase
examinados apresentaram-se contaminados por endotoxinas. Tanto o Ficoll
quanto a colagenase apresentaram-se capazes de estimular à liberação de
interleucina 1β (IL-1β) por células mononucleares sanguíneas (PBMCs). A
produção de IL-1β mostrou-se menor quando PBMCs foram expostos a Liberase.
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Contudo, ilhotas humanas, de porcos e de ratos não apresentaram perda de
viabilidade quando incubadas por 24 horas (37°C) com essas substâncias.
A contaminação de preparações de ilhotas pancreáticas com endotoxina
pode prejudicar não só o enxerto de ilhotas transplantadas como, também,
desencadear a produção de citocinas, aumentando a resposta imune e,
conseqüentemente, os riscos de rejeição (Jahr et al., 1999). A terapia
imunossupressora utilizada nos pacientes transplantados pode, em parte,
prevenir a produção de citocinas pró-inflamatórias, sem, no entanto, inibir a
produção de O2•-. Diante disso, é aconselhado que as ilhotas sejam previamente
protegidas com substâncias antioxidantes, antes mesmo do transplante ou
através de terapia no paciente (Weinand et al., 1999).
Alguns antioxidantes como vitamina C, E foram utilizados por Winter e
cols. (2002) para ratos diabético-induzidos, 24 horas antes de receberem o
transplante de ilhotas. Nos ratos tratados com estes antioxidantes houve maior
sobrevida do enxerto transplantado.
Existem várias moléculas que podem agir como antioxidantes celulares
através de diferentes mecanismos. Compostos contendo tióis são capazes de
reagir diretamente com o ânion superóxido e o H2O2, podendo atuar, nesse caso,
como inibidores do processo apoptótico induzido por estresse oxidativo.
A NAC é um importante composto tiólico com potente capacidade
antioxidantes e propriedades antiinflamatórias (Sevillano et al., 2003). Seu uso
em

diferentes

doenças

como

o

câncer,

cardiopatias,

infecções,

doenças

respiratórias e intoxicações têm sido extensamente estudados nos últimos anos,
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principalmente no que diz respeito a sua capacidade antioxidante, uma vez que
pode agir diretamente seqüestrando ERO como

•

OH, H2O2 e HClO• ou

indiretamente como precursor exógeno de GSH (Zafarullah et al., 2003).
Estudos relatam que a NAC é capaz de inibir a expressão e a ativação de
NF-κB

e

ainda

diminuir

a

apoptose

de

esplenócitos

induzida

por

lipopolissacarídeo (Rasilainen et al., 2002). Segundo Mayer e cols. (1999), a NAC
pode ser utilizada como tratamento profilático em pacientes submetidos a
transplante, uma vez que interfere na produção de ERO formada nos processos
de isquemia e reperfusão, inibindo a ativação de granulócitos, agindo com
seqüestrador das ERO formadas e, ainda, induzindo a síntese GSH.
A GSH desempenha um papel importante na proteção contra danos
teciduais causados pelas ERO em razão da sua habilidade em reduzir tanto o
H2O2 quanto hidroperóxidos orgânicos (Flaherty & Weisfeldt, 1988).
Em cultura de células INS-1E expostas ao paraquat e H2O2, a
suplementação com NAC (0,5 a 1mM) mostrou-se capaz de inibir a morte dessas
células. A exposição das células ao H2O2 85μM por 4 horas (37°C) diminuiu a
viabilidade de 50% da população celular. A presença de concentrações crescentes
de NAC no meio de cultivo mostrou-se eficientemente capaz de impedir a morte
celular, apresentando um efeito dose-dependente. Com 8 mM de NAC, 43% da
viabilidade celular foi mantida. A presença de 10 mM de NAC no meio de cultura
foi capaz de prevenir em 100% a morte celular causada por H2O2. Quando o
paraquat é usado como agente tóxico, praticamente 100% das células
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apresentam-se viáveis na presença de concentrações mínimas de NAC (a partir
de 0,5mM).
É importante ressaltar que, suplementação de células INS-1E com NAC
não apresentou efeito tóxico para essas células, exceto na presença de 8 e 10mM.
NAC. É descrito na literaura que a NAC pode sofrer autooxidação e produzir
H2O2 (Zafarullah et al., 2003). A NAC também pode sofrer desaticilação e
produzir L-cisteína, substrato para a síntese de GSH (Sevillano et al., 2003). A
suplementação de culturas de células INS-1E com NAC (6 e 8mM) por um período
de 4 horas, induziu não só, a um aumento dos níveis intracelulares de GSSG,
como também, de GSH. Estes resultados sugerem que, o aumento da síntese de
GSH é o mecanismo pelo qual a NAC é capaz de prevenir a morte de células INS1E causada pelo estresse oxidativo induzido.
Embora inúmeros fatores possam induzir danos e morte celular em ilhotas
pancreáticas, este trabalho teve como objetivo investigar a influência do Ficoll em
células INS-1E produtoras de insulina, mostrando ser este um agente capaz de
induzir a produção de ERO neste modelo celular. Mostramos ainda que a
suplementação com NAC pode atuar de maneira eficiente contra ERO geradas
durante o processo de isolamento de cultivo.
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6. Conclusões
Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que:
9 ERO são geradas durante o processo de isolamento e purificação de ilhotas
humanas, sobretudo após a etapa de purificação em gradiente de Ficoll, uma
vez que as atividades das enzimas SOD e catalase bem como os níveis de
proteínas oxidadas mostraram-se aumentados ao longo do procedimento;
9 Ilhotas pancreáticas cultivadas por mais de 72 horas apresentam níveis
maiores de atividade de SOD e catalase bem como de proteínas oxidadas,
sugerindo que um tempo maior de cultivo pode causar um desbalanço dos
níveis redox intracelulares;
9 A polissacarose é capaz de induzir alterações morfológicas em células INS-1E;
9 Em cultura de células INS-1E, a Mn-SOD representa 47% da atividade da
SOD total. Incubadas com solução de Eurocollins, a atividade total da SOD foi
1,3 vezes maior que o controle, e a atividade específica da Mn-SOD, 51%. Na
presença de polissacarose, a atividade total de SOD aumentou 40% e a
atividade específica da Mn-SOD representou 80% da atividade de SOD total.
9 Na presença de polissacarose, as atividades da catalase e GPx foram,
respectivamente, 30% e 200% maiores que o controle e 100% maiores com
relação as células incubadas com solução de Eurocollins;
9 A atividade da GR no extrato bruto de células INS-1E após incubação com
solução salina de Eurocollins mostrou-se 25% maior quando comparada ao
controle. Na presença de polissacarose, a atividade da GR apresentou-se 14%
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vezes maior que o controle, sugerindo que na presença de polissacarose,
somente parte do pool de GSSG é reduzida a GSH pela GR;
9 Os níveis de MDA encontrados em células expostas a polissacarose foram
100% maior que o controle;
9 Na presença de polissacarose, os níveis de proteínas carboniladas usados como
parâmetro de oxidação protéica, mostraram-se 100% e 170% maior quando
comparados ao controle ou às amostras tratadas com solução de Eurocollins;
9 Em presença de polissacarose, os níveis intracelulares de GSH mostraram-se
200% menores do que o controle. Entretanto, o decréscimo dos níveis de GSH
livre em presença de polissacarose não foi acompanhado pelo respectivo
aumento da sua forma oxidada (GSSG);
9 Os níveis protéicos intracelulares de p38 apresentaram-se 25% diminuídos em
células INS-E incubadas com polissacarose, quando comparados com o
controle. Em contraste, observou-se um aumento dos níveis de JNK-2, PI3-K e
ERK 1-2 em 17%, 35% e 133% respectivamente, sugerindo que essas proteínas
também estão envolvidas na cascata de sinalização pró-apoptótica induzida
pela polissacarose;
9 A suplementação com NAC é capaz de prevenir a morte de células expostas
aos dois modelos geradores de ERO estudados: paraquat e H2O2;
9 A suplementação de células INS-1E por um período de 4 horas com NAC 6mM
e 8mM induziu um aumento de 100% nos níveis intracelulares de GSH.
Embora tenha sido observado um aumento na forma oxidada (GSSG) após a
suplementação, esses resultados sugerem que a NAC é capaz de prevenir a
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depleção dos níveis de GSH, corroborando os resultados de prevenção da
morte celular provocada por paraquat e H2O2.
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7. Anexo
Dados dos doadores de pâncreas utilizados neste trababalho (fornecido pela UIPH-USP)
Pâncreas Sexo Idade Peso Altura IMC
(kg)

caso

raça

(m)

Causa Evento- Isquemia
mortis

Peso do

Solução

morte

fria

pâncreas

de

(dias)

(horas)

(g)

estocagem

Rendimento Pureza
>10000 IEQ

%

13/01

masc.

46

70

1,7

24,22

branco

AVC

4

6

97

UW

sim

70

14/01

fem.

45

65

1,65

23,87

branco

AVC

10

6

142

-

sim

70

15/01

masc.

24

60

1,6

23,43

branco

FAF

20

5

125

-

não

90

16/01

masc.

32

80

1,8

24,69

negro

FAF

3

-

134

Eurocollins

não

-

20/01

fem.

49

65

1,66

23,6

branco

AVC

15

-

110

Eurocollins

-

-

21/01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08/02

masc.

47

70

1,73

23,38

branco

TCE

3

7

-

Eurocollins

Não realizado

10

12/02

masc.

51

60

1,7

20,76

outra

TCE

3

8,83

-

Eurocollins0

não

50

AVC= acidente vascular cerebrar; TCE= trauma crânio encefálico; FAF= ferimento por arma de fogo
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