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RESUMO 

 
Sunahara KKS. Influência da insulina sobre a autofagia em modelo 
experimental de diabetes [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo, 2014.  
 
O diabetes mellitus (DM) é caracterizado por hiperglicemia associada à falta 
ou à ineficiência da insulina. DM também é marcado por alterações em 
diversos processos celulares que precisam ser mais bem entendidos. Estudou-
se a via da autofagia em diferentes macrófagos, verificando se o tratamento 
com insulina é capaz de modular esse processo. Foram estudados macrófagos 
derivados da medula óssea (BMM), do lavado broncoalveolar (LBA) e do tecido 
esplênico de ratos Wistar, machos, diabéticos (aloxana, 42 mg/kg, i.v., 10 
dias), ratos diabéticos tratados (insulina 4UI, s.c.) e respectivos controles. Para 
caracterização do modelo e avaliação do efeito da insulina sobre o processo 
autofágico, as seguintes análises foram realizadas: (a) glicemia, número de 
leucócitos no sangue periférico, número de células do LBA; (b) concentrações 

de citocinas: interleucina (IL)-1, fator de necrose tumoral (TNF)-, IL-6, IL-4, 
IL-10, cytokine-induced neutrophil chemoattractant (CINC)-1 e CINC-2 no 
sobrenadante do LBA pela técnica de ELISA; (c) caracterização de macrófago 
alveolar (MA) do LBA quanto a antígenos de superfície (MHCII, pan-
macrophage KiM2R, CD11b) e marcadores autofágicos (proteína de cadeia 

leve associada a microtúbulo (LC)3 , gene/proteína relacionado à autofagia 
(ATG) pela técnica de citometria de fluxo e microscopia confocal ; (d) estudo 
dos macrófagos diferenciados, a partir da medula óssea, por citometria de fluxo 
e microscopia confocal; (e) estudo da arquitetura do baço pela técnica de 
imuno-histoquímica associada à microscopia confocal. Avaliando os 
resultados em conjunto, a via autofágica parece ser de extrema importância e 
de capacidade inovadora para alvo terapêutico. Observou-se que a insulina 
exerceu efeitos antagônicos sobre os macrófagos de tecidos diferentes: 
aumentou a expressão LC3 nos macrófagos recuperados por LBA e não 
conseguiu alterar a atividade autofágica em macrófagos da polpa vermelha do 
baço em ratos diabéticos. Os BMM originários de ratos diabéticos 
comportaram-se de maneira contrária aos do animal controle: os BMM tipo M1 
tiveram o conteúdo de LC3 diminuído, enquanto os M2 tiveram o conteúdo 
autofágico aumentado. O tratamento com insulina nos ratos diabéticos não 
alterou o nível do conteúdo LC3 dos BMM, mesmo após uma semana de 
cultura in vitro. Concluímos, assim, que o tratamento com dose única de 
insulina foi capaz de induzir a autofagia em macrófagos alveolares, mas 
insuficiente para resgatar os níveis basais da autofagia em macrófagos da 
medula óssea e da polpa vermelha do baço. 
 
Descritores: Diabetes; Macrófagos; Imunidade inata; Insulina; Autofagia; Ratos 
Wistar 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
Sunahara KKS. Insulin influence upon autophagy in experimental model of 
diabetes [PhD Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”, 2014.  
 
Diabetes mellitus (DM) is characterized by hyperglycemia associated to a lack 
or ineffectiveness of insulin. DM is marked by changes in several cellular 
processes that need to be better understood. Autophagy pathway in 
macrophages from different tissues was studied with the purpose to verify 
whether treatment with insulin is capable of modulating this process. Bone 
marrow derived macrophages (BMM), bronchoalveolar lavage (BAL), and 
splenic tissue macrophages from Wistar rats, diabetic (alloxan, 42 mg/kg, iv, 10 
days) and diabetic rats treated with insulin were studied. To characterize the 
model and evaluate the effect of insulin upon the autophagic process, the 
following analyzes were performed: (a) glucose levels, number of leukocytes in 
peripheral blood, BAL cell number; (b) concentrations of cytokines (interleukin 
(IL)-1β, tumor necrosis factor (TNF)-α, IL-6, IL-4, IL-10, cytokine-induced 
neutrophil chemoattractant (CINC)-1 and CINC-2 in the supernatant of BAL 
fluid by ELISA; (c) characterization of BAL alveolar macrophage (AM) surface 
antigens (MHCII, pan macrophage marker KiM2R, CD11b) and autophagic 
markers (microtubule-associated protein light chain (LC)3, gene/protein 
associated to autophagy (ATG) by flow cytometry and confocal microscopy (d) 
study of macrophages diferenciated from bone marrow by flow cytometry and 
confocal microscopy; (e) the architecture of spleen and macrophages from red 
pulp by immunohistochemical techniques associated to confocal microscopy. 
Evaluating these results together, the autophagic pathway appears to be 
innovative for therapeutic target. In this study, it was observed that insulin 
exerted diverse effects on macrophages from different tissues: increased 
expression of LC3 in AM recovered from BAL and was unable to change the 
autophagic activity of macrophages from the red pulp of the spleen in diabetic 
rats. BMM from diabetic rats behaved in an antagonistic way compared to 
control animals: BMM M1 type decreased their autophagy content while M2 
macrophages increased autophagic levels and insulin treatment did not alter 
the level of LC3 expression. In conclusion, treatment with a single dose of 
insulin was able to induce autophagy in alveolar macrophages, but insufficient 
for recovering baseline levels of autophagy in bone marrow derived 
macrophages and macrophages from the red pulp of the spleen. 
 
 
 
Descriptors: Diabetes; Macrophages; Innate immunity; Insulin; Autophagy; 

Wistar rats 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Autofagia 

 

Autofagia é um processo por meio do qual ocorrem a transferência e a 

disponibilização de nutrientes de processos prescindíveis para outros vitais. 

Trata-se de processo catabólico em que ocorrem degradação e reciclagem de 

componentes celulares, por meio da via lisossomal, permitindo a adaptação do 

organismo a períodos de privação nutricional1. O metabolismo autofágico 

também é responsável pela degradação de organelas deterioradas ou 

supérfluas2. Além da privação nutricional, vários sinais são capazes de 

deflagrar o processo autofágico, como a presença de proteínas danificadas e 

compostos citotóxicos. Dessa forma, a autofagia está envolvida em diversos 

processos fisiológicos, como desenvolvimento e diferenciação celular, e 

patológicos, como infecção e câncer3,4. 

A primeira descrição de autofagia ocorreu há aproximadamente 

cinquenta anos, por microscopia eletrônica, durante estudos morfológicos5
 

realizados para identificação de lisossomos. Os vacúolos autofágicos foram 

observados como corpúsculos que abrigavam, em seu interior, um excesso de 

hidrolases. Na época, não se afirmava tratar-se de entidade distinta dos 

lisossomos, sendo denominados corpúsculos densos. Posteriormente, os 

corpúsculos densos foram identificados como estruturas diferentes de 

lisossomos, passando a ser denominados vacúolos autofágicos5. 

O processo autofágico é também considerado um mecanismo 

adaptativo em resposta ao estresse metabólico, que permite a sobrevivência 

em ambientes adversos6, sendo encontrado em organismos variados, desde 

unicelulares eucariotas até mamíferos. Muitos estudos foram realizados em 

leveduras e evidenciaram que a autofagia é regulada por vários genes, 

denominados, individualmente, gene relacionado à autofagia (ATG), incluindo 

genes humanos ortólogos7. As deleções dos ATG, por sua vez, podem resultar 

em câncer, doenças neurodegenerativas e aumento da susceptibilidade a 

infecções6,7.  
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Para entender melhor o processo autofágico, apresentamos um 

esquema resumido na Figura 1. O processo de autofagia inicia-se quando 

parte do citoplasma é englobada por uma estrutura membranácea denominada 

fagóforo, resultando no autofagossomo. O autofagossomo funde-se ao 

lisossomo, formando o autolisossomo, que terá, posteriormente, seu conteúdo 

degradado por enzimas. O retículo endoplasmático (RE) parece ser crucial à 

formação do autofagossomo, estando a via autofágica em estreita relação ao 

compartimento endossomal e corpo multivesicular (MVB) e à via de reciclagem 

do complexo maior de histocompatibilidade (MHC) classe II2. 

 
Figura 1 – Autofagia e formação de autolisossomo. 
 
No processo autofágico, parte do citoplasma é inicialmente englobada por uma membrana de 
isolamento, o fagóforo, formando o autofagossomo. O autofagossomo funde-se ao lisossomo, 
formando o autolisossomo, e seu conteúdo é degradado por enzimas (adaptado de Levine B, 
Mizushima N, Virgin HW. Autophagy in immunity and inflammation. Nature, 2011 jan. 20; 
469(7330): 323-35)2. 
 

Passadas cinco décadas, os mecanismos de ação do processo 

autofágico ainda não foram inteiramente compreendidos. Maiores avanços no 

entendimento da autofagia foram feitos após o estudo do recrutamento dos 

ATG à via metabólica autofágica em leveduras8. Em presença de nutrientes, 

fatores de crescimento e insulina, o fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) classe I 

é ativado; em seguida, por meio da proteína quinase B (PKB/Akt), o PI3K ativa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21248839
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a proteína-alvo da ação da rapamicina em mamíferos (mTOR), que, por sua 

vez, bloqueia a autofagia. Na ausência de nutrientes ou na presença de 

inibidores de mTOR, o ATG 1 recruta outros ATG8, que formam um complexo 

sinalizador à autofagia (Figura 2). Nos organismos em que há falha na 

produção de insulina ou estado de resistência insulínica, a autofagia pode estar 

aumentada não só porque essa substância inibe a deflagração da autofagia, 

mas também pelo desenvolvimento de resistência insulínica consequente ao 

estresse oxidativo de ácidos graxos livres, secundário à inadequação 

alimentar8. 

 
Figura 2 – Via dos genes relacionados à autofagia (ATG). 
Na presença de nutrientes, fatores de crescimento e insulina, o fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K) classe I é 
ativado, e, através da proteína cinase B (PKB/Akt), ativa a proteína-alvo da ação da rapamicina em 
mamíferos (mTOR), que, por sua vez, bloqueia a autofagia. Na ausência de nutrientes, ou presença de 
inibidores de mTOR, o ATG 1 recruta outros ATG, que formam um complexo sinalizador à autofagia. Ao 
final, o ATG 9, com o complexo ATG 2 e 18, desacoplam as proteínas do fagossomo maduro (adaptado de 

Fujitani et al. The role of autophagy in pancretic beta-cell and diabetes. Autophagy, 2009 feb.; 5(2);280-2)8. 

 

Os ATG 12 e 5 formam um complexo multimérico com o complexo ATG 

16L e controlam as reações de conjugação da proteína de cadeia leve 

associada a microtúbulo (LC) 3 a um fosfolípide no fagossomo: a 

fosfatidiletanolamina. Durante a formação do autofagossomo, apenas a forma 
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lipidada da LC3, LC3 II, é recrutada. A forma da LC3 I não lipidada permanece 

no citoplasma. Posteriormente, o ATG 9 e os complexos ATG 2 e 18 

desacoplam as proteínas codificadas pelos ATG do fagossomo maduro8. Para 

melhor entendimento, listamos na Tabela 1 os ATG e suas funções descritas 

até o momento7. 

 

Tabela 1 – Proteínas da via autofágica e funções 

 

Adaptado de Fujitani et al.8 e Mizushima7.  

 

1.2 Diabetes mellitus I e autofagia 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica decorrente da produção 

insuficiente ou do aproveitamento ineficaz da insulina pelo organismo, o que 

leva ao estado de hiperglicemia9,10. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que, atualmente, 347 milhões de pessoas no mundo têm DM e que, em 

2004, 3,4 milhões de pessoas morreram em consequência do estado 

hiperglicêmico crônico. Ainda segundo a OMS, o número de mortes em 

decorrência do diabetes dobrará no período de 2005 a 20309-11. Nos Estados 

Unidos, a prevalência da DM é de 25,8 milhões e acredita-se que 79 milhões 

de pessoas são pré-diabéticas12. No Brasil, 13,5 milhões de pessoas são 
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portadoras de diabetes, sendo o quarto país de maior prevalência da doença, 

correspondendo a 6,5% da população entre 20 e 79 anos de idade13. 

Apesar da alta incidência de DM I, os mecanismos moleculares e 

gênicos dessa síndrome ainda não estão completamente esclarecidos. 

Recentemente, a autofagia mostrou estar relacionada à fisiopatogênese do 

DM14,15. A autofagia, como já referido, pode ser desencadeada por privação 

nutricional ou mesmo por deficiência insulínica. Consequentemente, o paciente 

diabético é um organismo em potencial no qual as vias autofágicas estão 

ativadas. Em células β de camundongos C57BL/6, demonstrou-se que, em 

estado de homeostasia fisiológica, há pouca formação de autofagossomos8. 

No entanto, em camundongo diabético (db/db), há formação ativa de 

autofagossomos, relacionando, assim, a resistência insulínica e o aumento da 

autofagia8. Entretanto, ainda é necessário melhor entendimento do processo 

autofágico nos tecidos e órgãos de indivíduos diabéticos, bem como de sua 

influência sobre o sistema imunológico.  

Pesquisas vêm demonstrando que no paciente com DM I existe um 

perfil sistêmico pró-inflamatório16. Estudo feito em crianças e jovens diabéticos 

bem controlados mostrou que a interleucina (IL)-6 e o fibrinogênio estão 

aumentados no sangue periférico, se comparados a pacientes saudáveis16. 

Numerosos estudos  evidenciam a presença de infiltrados de células 

inflamatórias em ilhotas de Langerhans em pacientes com DM I. O estudo da 

histologia do pâncreas de pacientes DM I revelou que as células T citotóxicas 

são as mais numerosas durante o processo de insulite, sendo os macrófagos 

e os linfócitos B também recrutados durante o processo inflamatório17. 

Acredita-se que nesse cenário, na ausência de macrófagos pancreáticos, não 

ocorre o DM I18. Entretanto, a maneira como o organismo tenta controlar a 

destruição das células β ainda não foi completamente esclarecida. Os 

infiltrados inflamatórios nas ilhotas pancreáticas parecem incluir células T 

regulatórias, o que indica uma tentativa de controlar a inflamação local. A 

cmprovação dessa incapacidade regulatória vem de outro modelo 

experimental, no qual o camundongo knock-out para o forkhead transcription 

factor (Foxp) 3 demonstrou rápida evolução da doença19. 

Sabe-se também que o paciente de DM I pode apresentar inúmeras 

complicações, como cardiopatia, neuropatia, retinopatia e nefropatia, estando 
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mais propenso a apresentar infecções10 (Tabela 2). Em estudo prospectivo, 

observou-se que pacientes diabéticos apresentaram risco de 30% a 40% maior 

de apresentar infecções do trato respiratório, urinário, pele e mucosas se 

comparados com controles hipertensos e não diabéticos20.  

Tabela 2 – Infecções comuns em pacientes diabéticos 
 

Infecções pulmonares Streptococcus pneumoniae 
Tuberculose 

Infecções do trato urinário Bacteriúria assintomática 
Cistite fúngica 
Pielonefrite 

Infecções do trato 
gastrointestinal 

Helicobacter pylori 
Candidíase 
Colecistite 
Enterovírus 
Hepatites B e C 

Pele, tecido subcutâneo e 
osso 

Infecção de extremidades 
inferiores 
Gangrena de Fournier 
Osteomielite 

Cabeça e pescoço Candidíase 
Otite externa 
Mucormicose 

 
Adaptado de Casqueiro J, Casqueiro J, Alves C. Infections in patients with diabetes mellitus: 
A review of pathogenesis. Indian J Endocrinol Metab, 2012 mar21. 
 

Uma das hipóteses expõe que o risco elevado de infecções deve estar 

ligado aos defeitos imunológicos apresentados pelas células do paciente 

diabético22. Em diversos modelos experimentais, a habilidade fagocítica de 

polimorfonucleares (PMN), por exemplo, encontra-se comprometida no estado 

hiperglicêmico e pode ser revertida com administração de insulina23.  

Em modelo experimental, foram estudados alguns aspectos da 

imunidade inata na resposta inflamatória pulmonar a patógenos23-26. Após 

indução do diabetes por aloxana em ratos Wistar, foi observado que o 

recrutamento de células inflamatórias ao pulmão foi deficiente se comparado 

à resposta do animal não diabético, após estímulo por lipopolissacarídeo 

(LPS)23-25 ou ovalbumina (OVA)27. Essa deficiência pode ser parcialmente 

explicada pela expressão anormal de moléculas de adesão, como a molécula 

de adesão intercelular (ICAM)-1 e da selectina plaquetária (P-selectin), bem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22701840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22701840
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como pela ineficácia dos macrófagos alveolares (MA) em liberar citocinas e 

quimiocinas responsáveis pelo recrutamento de outras células imunes para o 

sítio inflamatório. Esse estudo também sugeriu que a administração de dose 

única de insulina pode reverter os parâmetros citados de deficiência à resposta 

inflamatória24. Estudos demonstraram23-26 ainda que, quando a inflamação 

pulmonar é induzida por LPS, leucócitos do lavado broncoalveolar apresentam 

redução na produção e/ou na liberação de citocinas24, e também apresenta-se 

diminuída a capacidade de destruição do agente invasor pelos leucócitos22. 

 

1.3 Inflamação, insulina e metabolismo celular  

 

A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo a uma agressão 

que, ao evoluir de maneira inapropriada, pode causar lesão tecidual e doenças 

inflamatórias28. Estudos recentes têm demonstrado que a insulina pode 

exercer função anti-inflamatória no organismo, uma vez que interfere na 

expressão dos receptores dos tipos toll (TLR) e high-mobility group (HMBG)-I, 

expressos em células mononucleares circulantes29. 

A insulina tem como função primordial a regulação do metabolismo da 

glicose, podendo ser considerada um hormônio anabólico, pois inibe vários 

mecanismos de degradação proteica. Apesar de estudos discutirem a 

capacidade da insulina em induzir ou não a síntese proteica in vivo, essa 

substância, na presença de aminoácidos (leucina), parece maximizar o 

metabolismo proteico muscular30,31. Uma das características da leucina é sua 

habilidade de estimular a síntese proteica por meio da mTOR31, serina/treonina 

proteína cinase envolvida em inúmeros processos celulares fisiológicos e 

patológicos, como crescimento, proliferação, senescência e câncer3,32.  

Embora a via de sinalização seja redundante e não completamente 

elucidada, a mTOR parece ser importante reguladora da síntese e da 

degradação proteica. Em condições fisiológicas, induz a biossíntese 

ribossômica, estabiliza permeases de alta afinidade a aminoácidos e bloqueia 

alguns processos celulares, como a autofagia e a transcrição gênica induzida 

por privação nutricional32. O resumo das vias de sinalização de mTOR é 

apresentado na Figura 3, indicando que a insulina ativa o complexo 1 da 
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proteína-alvo da rapamicina em mamíferos (mTORC1), por meio da via PI3-K 

e da pkB/Akt. O complexo mTORC1 é formado pela proteína reguladora 

associada a mTOR (Raptor), substrato rico em prolina Akt de 40 kDa 

(PRAS40), a mammalian lethal com Sec13 e proteína 8 (mLST8) e o domínio 

DEP de interação de proteínas contendo mTOR (DEPTOR).  

A insulina pode estimular a ativação da PI3K e o subsequente 

recrutamento de Akt para a membrana plasmática, por meio de ativação pela 

fosfatidilinositol dependente de quinase 1 (PDK)1. Uma vez ativa, Akt pode 

levar à ativação do complexo mTORC1, por uma série de vias de sinalização. 

A Akt pode fosforilar diretamente o PRAS40, que se desliga de Raptor, 

liberando imediatamente o complexo mTORC1 da inibição sofrida por 

PRAS40. Após ativação, mTORC1 fosforila seus dois principais alvos: a p70 

S6 ribossomo quinase (p70S6K) e o fator de iniciação eucariótica 4E ligante 

da proteína 1 (4EBP1), o que induz o crescimento, a proliferação e a 

sobrevivência celulares. Por fim, mTOR pode levar à inibição de fosforilação 

do substrato do receptor da insulina 1 (IRS1). O complexo mTORC2 contém 

Rictor, mTOR, mLST8, DEPTOR, proteína interadora da proteína cinase dos 

mamíferos ativada por estresse (mSIN1) e proteína observada com Rictor-1 

(Protor-1). A sirtuína (SIRT1) pode regular a transcrição do gene que codifica 

o companheiro de mTOR insensível à rapamicina (Rictor), promovendo a 

ativação de mTORC2. O mTORC2, por sua vez, regula a organização do 

citoesqueleto e a sobrevivência celular, por meio de ativação de Akt e da 

proteína quinase C (PKC). Além disso, mTORC2 pode ativar a via das Rho 

GTPases que controla o contato entre as células33,34. 
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Figura 3 – Via da proteína-alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR). 
 
A insulina, por meio da via fosfatidilinositol 3-quinase (PI3-K)/Akt, ativa o complexo 1 da 
proteína-alvo da rapamicina em mamíferos (mTORC1). O complexo mTORC1 é formado pela 
proteína reguladora associada a mTOR (Raptor), pelo substrato rico em prolina Akt de 40 kDa 
(PRAS40), pela proteína associada a mTOR análoga à STL8 em S. cerevisae (mLST8) e pelo 
domínio a DEP de interação de proteínas, contendo mTOR (DEPTOR). O mTORC1 fosforila 
seus dois principais alvos: a p70 S6 ribossomo quinase (p70S6K) e o fator de iniciação 
eucariótica 4E ligante da proteína 1 (4EBP1). O complexo mTORC2 contém Rictor, mTOR, 
mLST8, DEPTOR, a proteína interadora da proteíno-cinase dos mamíferos ativada por 
estresse (mSIN1) e a proteína observada com Rictor-1 (Protor-1). A sirtuína (SIRT1) regula a 
transcrição do gene que codifica o companheiro de mTOR insensível à rapamicina (Rictor), 
promovendo a ativação de mTORC. (adaptado de Chong et al. Mammalian target of rapamycin 

signaling in diabetic cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol. 2012 July; 16:11-45)33,34. 
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1.4 Autofagia e resposta imune 

 

Como já referido, a autofagia está imbricada na fisiopatologia de 

diversas doenças, como diabetes, câncer e Alzheimer, não obstante, em 

conexão com inúmeras vias de sinalização inter e intracelulares, 

contribuindo para a homeostase celular. Pouco ainda foi desvendado 

sobre como o processo autofágico contribui para uma resposta imune 

adequada e qual o grau de redundância dessa via. Sabe-se que, durante 

uma resposta imune, as células têm que se modificar de maneira drástica 

e repentina, sendo obrigadas a sair desse chamado “estado 

homeostático” para solucionar uma agressão35, uma vez que as células 

imunes necessitam reconhecer, fagocitar um agente externo ou eliminar 

células alteradas que estejam iniciando processo tumoral. Um 

denominador comum entre as vias de sinalização da reposta imune e da 

autofagia é a fagocitose dependente de LC3, na qual a lipidação do LC3 

deve ocorrer, de modo a suprir ambas. Ou seja, quando há engajamento 

do receptor do tipo toll e reconhecimento de um patógeno, uma das 

possibilidades é o recrutamento imediato de LC3 ao fagossomo, 

dependente de ATG 5 e 7, para que haja rápida digestão do invasor após 

fusão com um lisossomo36.  

A Associação Americana de Diabetes (ADA) referenda que 

indivíduos com diabetes têm o triplo do risco de morrer por gripe ou 

pneumonia, sendo também mais suscetíveis a infecções secundárias37. 

Estudos prévios em ratos diabéticos (diabetes induzido por aloxana) 

mostraram que os leucócitos do sangue periférico apresentavam 

diminuição da atividade fagocitária38,39. No entanto, não se sabe ao certo 

se no DM I há alteração dos níveis basais da lipidação do LC3 em 

macrófagos diabéticos, induzindo o recrutamento de outros ATG, e se 

isso pode contribuir para a deficiência da fagocitose nos macrófagos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O diabetes mellitus é uma doença de importante prevalência no mundo 

todo. Por existirem componentes genéticos e ambientais intransponíveis no 

DM, é de suma importância que se desenvolvam novas ferramentas para 

minimizar as complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O 

mecanismo autofágico é um processo fisiológico presente em todas as células 

do corpo humano e potencialmente ineficaz em indivíduos diabéticos3,4. 

Estudos de diversos tecidos têm mostrado que a alteração da autofagia pode 

acometer processos celulares vitais, interferir no desfecho de infecções e 

contribuir para o desenvolvimento de Alzheimer e de câncer3-5. Acreditamos 

que a alteração no mecanismo autofágico esteja relacionada também à 

incapacidade do paciente diabético de montar um processo inflamatório capaz 

de controlar infecções. Portanto, o estudo da autofagia em animais diabéticos 

pode nos levar ao melhor entendimento dos mecanismos pelos quais a 

resposta inflamatória é ineficaz no diabetes. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

Comparar marcadores do processo autofágico em macrófagos de 

pulmão, medula óssea e baço de animais sadios, diabéticos e diabéticos 

tratados com insulina e correlacionar, se possível, a modulação desse 

processo pela insulina.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Modelo experimental 

 

Foram utilizados ratos Wistar de aproximadamente 220 g, machos, de 

8 semanas, procedentes do Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

(FCF/USP) e do Instituto de Química da Universidade São Paulo . O estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FCF/USP 

(Anexo A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

USP (Anexo B). Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas 

e tiveram livre acesso a água e alimento. 

Para indução do DM, os animais, divididos em três grupos, de acordo 

com esquema da Figura 4, foram deixados em jejum de 12 horas antes de 

.receberem injeção endovenosa de aloxana (42 mg/kg) dissolvida em solução 

salina fisiológica. Animais controle receberam volume equivalente de solução 

salina pela mesma via. A glicemia foi determinada por meio de um monitor de 

glicose (Advantage, Lilly), utilizando amostras de sangue obtidas da 

extremidade da cauda dos animais. Foram utilizados somente animais com 

glicemia acima de 200 mg/dL (11,2 mM). Todos os animais foram analisados 

no dia inicial (dia 0) e no 10o dia após a indução do diabetes.  

 

4.2 Tratamento com insulina 

 

Animais diabéticos receberam dose única de 4 UI de insulina NPH 

(Humulin® Eli Lilly São Paulo, Brasil), por via subcutânea, 8 horas antes do 

experimento23-25. Os níveis glicêmicos foram determinados antes do 

tratamento de insulina e 8 horas depois. Os grupos de animais controle e 

diabéticos não tratados receberam solução salina subcutânea (Tabela 3). A 

dose de insulina usada foi baseada em estudos prévios publicados pelo 

grupo23,24,27, sendo suficiente para restaurar parâmetros inflamatórios 

alterados em ratos diabéticos. Apesar de a dose ser insuficiente para fazer a 

glicemia retornar a parâmetros normais em ratos Wistar, o nível sérico de 
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insulina permaneceu detectável e acima do normal durante todo o 

experimento23.  

 

4.3 Eutanásia 

 

Após 10 dias da indução do diabetes, foi realizada anestesia, pela 

associação de cloridrato de cetamina (10 mg/kg) e cloridrato de xilazina (90 

mg/kg), por via intraperitoneal. De acordo com a necessidade, a anestesia foi 

complementada. A eutanásia foi realizada sob anestesia, por exsanguinação 

(Figura 4). 

 

  

Figura 4 – Modelo experimental. 
 
Diabetes induzida em ratos Wistar machos, com 8 semanas de vida, por meio de injeção de 
aloxana (dose 42 mg/kg, e.v.). No 10o dia, ocorreu a eutanásia dos animais. 

 

 

Tabela 3 -– Esquema de tratamento 

 Dia 0 Dia 10 

Grupos Após 12 horas de jejum 8 horas antes do experimento 

Controle salina solução salina 

Diabetes aloxana solução salina 

Diabetes + insulina aloxana insulina 
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4.4 Estudo das células do lavado broncoalveolar 

 

Células em suspensão do LBA foram lavadas em RPMI (Gibco-

Invitrogen, Carlsbad, CA), 400 xg por 10 minutos (2x). O número de células foi 

determinado por contagem em câmaras de Neubauer. A viabilidade celular foi 

analisada por meio do teste de exclusão por solução de azul de Trypan.  

 

4.5 Estudo de macrófagos alveolares do lavado broncoalveolar  

 

Os MA dos ratos foram obtidos do LBA, com outras células pulmonares. 

O LBA foi recolhido com o auxílio de uma cânula inserida na traqueia. As vias 

aéreas foram lavadas uma vez com 10 mL de PBS (10 mM; pH 7,4) e três 

lavagens subsequentes com 5 mL de PBS cada uma23,24. Células foram 

fenotipadas por citometria de fluxo e comparadas quanto à expressão de MHC 

II, CD11b/c, KiM2R, bem como quanto à expressão do marcador autofágico: 

LC3. As amostras para citometria de fluxo (LSR Fortessa, Becton Dickson) 

foram aliquotadas na concentração de 106 células/100 µL cada uma, lavadas 

com tampão para fluorescence activated cell sorting (FACS) e ressuspensas. 

Foram preparados os controles unstained (branco) e single color (coloração 

única) para cada marcador (para set up do aparelho), fluorescense minus one 

(FMO) e a marcação multicolorida para fenotipagem40. Para preparação das 

amostras, as células foram lavadas e centrifugadas. Adicionaram-se 25 L dos 

anticorpos previamente diluídos às amostras, as quais foram deixadas para 

incubar por 30 min no gelo e no escuro. Amostras foram lavadas duas vezes 

com 150 L de tampão FACS, centrifugando a 400 x g por 5 min. Quando a 

amostra incluiu marcação intracelular, células foram fixadas com formaldeído 

a 4% (em temperatura ambiente por 10 minutos), lavadas com saponina a 

0,1% e coradas intracelularmente. Anticorpos foram diluídos em saponina a 

0,1% e incubados por 30 min com as células. Ao final, após centrifugação e 

eliminação do sobrenadante, a amostra foi ressuspensa com 250 L de 

tampão FACS.  
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4.6 Estudo das citocinas do lavado broncoalveolar 

 

A determinação dos níveis de IL1, IL-6, TNF-, das quimiocinas CINC 

1, CINC 2, IL-10 e do IFNγ foi realizada no LBA por ensaios ELISA, utilizando-

se kits comerciais (R & D Systems, Inc., Mineapolis, MN, USA). 

 

4.7 Estudo do sangue periférico 

 

Amostras de sangue foram obtidas da extremidade da cauda dos 

animais para contagem de leucócitos, que foi realizada em microscópio óptico, 

com auxílio de câmara de Newbauer. 

 

4.8 Estudo da medula óssea  

 

Dez dias após a indução do DM, a medula óssea foi processada, após 

filtragem em cell strainers de nylon de 100 µm (BD Biosciences), e 

posteriormente reconstituída em meio de cultura RPMI com 10% de soro fetal 

bovino (FCS). Células da medula óssea foram mantidas em cultura por 7 dias, 

e a diferenciação para macrófagos foi induzida usando granulocyte and 

macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) e macrophage stimulating 

factor (MSF) (peprotech, Princeton, NJ, USA)40. No 3o dia de cultura, as células 

suspensas foram centrifugadas com RPMI 400 x g, sendo reconstituídas em 

meio RPMI, adicionado a 10% de FCS e a penicilina/estreptomicina, mantendo 

a mesma concentração de fatores de crescimento. No 7o dia, macrófagos 

foram fenotipados, e foram verificados os marcadores de superfície (CD11b, 

CD11c, KiM2R, MHC II) e o marcador intracelular LC3 de autofagia. 

Os macrófagos também foram observados por microscopia confocal40, 

sendo fenotipados com fluorocromos da mesma forma descrita. 
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4.9 Estudo da arquitetura do baço 

 

Dez dias após a indução do diabetes, o baço foi retirado e 

imediatamente preparado para criossecção. O excesso de gordura do tecido 

linfoide foi retirado, o órgão foi colocado imediatamente em cryomold com 

optimum cutting temperature (OCT), tissue Tek compound (Sakura) e 

mergulhado em gelo seco. Secções de 8 μm foram realizadas e sobrepostas 

em slides. Após 12 horas, as secções foram fixadas com acetona por 3-5 

minutos, sendo posteriormente guardadas a –80 oC. No momento do exame 

ao microscópio confocal, foi aplicado DAKO pen ao redor do tecido no slide. O 

espécime foi bloqueado por 30 minutos com soro caprino a 5% e depois avidina 

(Vector-cat SP 2001), sendo adicionadas 4 gotas/mL diluídas em PBS. A 

lâmina foi lavada quatro vezes com PBS. Após bloqueio com biotina (1 gota 

por lâmina) por 30 minutos, as amostras foram novamente lavadas com PBS. 

Adicionou-se o anticorpo primário diluído em 0,5% de soro de cabra em PBS. 

Após 30 minutos, realizaram-se três lavagens com FCS a 5% e tween a 0,3%, 

diluídos em PBS. Em seguida, foi adicionado o anticorpo secundário diluído 

em soro de cabra a 5% em PBS. A lâmina foi montada em 90% de glicerol e a 

lamínula, adicionada. Os seguintes fluorocromos foram utilizados: KiM2R, 

CD45 e LC3. 
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5. ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados são apresentados como média +/– erro padrão da média 

(EPM) e analisados por ANOVA e student t-test, utilizando o software graphpad 

prism 6.0 (La Jolla, CA, USA), com intervalo de confiança de 95% e p <0,05 

considerado significativo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização inicial dos animais  

 

Os animais foram avaliados quanto ao peso, à glicemia (Figura 5) e à 

contagem periférica de leucócitos (Figura 6) antes da indução do diabetes, 

não apresentando diferença estatística dos parâmetros citados quando 

tabulados por grupos. A escolha de animais por grupo foi realizada 

aleatoriamente.  

 

 

 
Figura 5 – Peso e nível glicêmico comparativo dos animais (dia 0). 
 
Animais foram avaliados quanto ao peso e à glicemia antes da indução do diabetes e 
distribuídos em três grupos de maneira aleatória. Dados expressos em média do peso em 
gramas ou glicemia em mg/dL ± EPM (n = 6 animais por grupo).  

 
 

  
Figura 6 – Leucócitos dos animais (dia 0). 
 
Contagem de leucócitos obtidos por meio de esfregaço de amostra de sangue periférico dos 

animais antes da indução do diabetes. Dados expressos em média do número de 
leucócitos/mm3 +/- EPM (n = 6 animais por grupo). 
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6.2 Caracterização do modelo experimental  

 

A determinação do peso e da glicemia foi realizada em todos os animais 

nos dias 0 e 10 após a indução do diabetes. O peso foi verificado antes do 

tratamento de insulina ou solução salina. O modelo demonstrou ganho de peso 

(Figura 7 e Tabela 4) menor nos animais diabéticos do que nos animais 

controle. A glicemia também foi medida nos dias 0 e 10 após a indução do 

diabetes e 8 horas após injeção subcutânea de solução salina ou insulina (4 

UI). Como mostram a Tabela 3 e a Figura 8, a glicemia dos animais diabéticos 

foi, em média, quatro vezes maior do que a dos animais controle. Os animais 

do grupo tratado com insulina tiveram a glicemia diminuída ao redor de 240 

mg/dL (Figura 8).  

A contagem dos leucócitos do sangue periférico dos animais, após 8 

horas de injeção de insulina ou solução salina, não revelou diferença 

estatística entre os grupos (Figura 9). 

 

Tabela 4 – Caracterização do modelo do animal diabético 

 

Valores constituem média e erro padrão da média (EPM) * p < 0,01; ** p < 0,0001; por 
comparação com os demais grupos (n = 6 animais). 

 

 

 

 Peso (gramas) Glicemia (mg/dL) Leucócitos/mm3 

 
Dia 0 Dia 10 Dia 0 Dia 10 Dia 0 Dia 10 

 

Controle 232 ±11 331±6* 94 ±7 76 ± 3  7633±1162 7500 ± 416 

Diabético 217±7 229±9 97 ± 8 418 ± 22** 6900 ± 808 8750 ± 557 

Diabético 
+  
insulina 

224±4 240±8 99 ± 6 249 ± 9 7925±1066 9275 ± 487 
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Figura 7 – Variação de peso (Peso final/Peso Inicial) dos animais (dia 10-
dia 0)  
 
Representação da diferença no ganho de peso após 10 dias da indução do diabetes. Dados 
expressos em média da diferença de peso em gramas +/- EPM (* p < 0,01 por comparação 
com demais grupos; n = 6 animais). 
 
 
 
 
 
 

      
Figura 8 – Nível glicêmico dos animais (dia 10). 
 
Glicemia periférica 10 dias após a indução do diabetes e 8 horas após o tratamento com 
solução salina ou insulina subcutânea. Dados expressos em média de glicemia em mg/dL ± 
EPM (* p < 0,001 por comparação entre animais diabéticos e os outros dois grupos; n = 6 
animais).  
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Figura 9 – Leucócitos dos animais (dia 10). 
 
Número de leucócitos do sangue periférico dos animais, 8 horas após o tratamento com 
insulina ou solução salina subcutânea. Dados expressos em média do número de 
leucócitos/mm3 ± EPM (n = 6 animais). 

 

 

6.3 Estudo do lavado broncoalveolar  

 
No 10o dia após a indução do diabetes, LBA foi realizado em todos os 

animais 8 horas após tratamento com solução salina (grupos controle e 

diabético) ou insulina subcutânea (grupo tratado). Observou-se que o número 

de células recuperadas por meio do LBA foi maior no grupo dos animais 

diabéticos se comparado aos grupos controle e tratado com insulina (Figura 

10). Os níveis de IL-6, TNF α, IL-10, IFNγ, IL 4, IL1-β, CINC 1 e 2 no LBA foram 

dosados, mas apenas o nível da CINC-2 apresentou diferenças estatísticas 

entre os grupos. O nível de CINC-2 apresentou-se elevado no grupo de 

animais diabéticos, sendo restaurado após administração de insulina (Figura 

11). 

Entre os macrófagos do LBA, encontrou-se uma subpopulação positiva 

para o KiM2R (Figura 12). Ao se comparar essa subpopulação nos três 

grupos, verificou-se que a expressão da MHC II está aumentada nos animais 

diabéticos e, após tratamento de insulina, seus níveis retornam ao do grupo 

controle (Figura 13). 
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Figura 10 – Contagem de células do lavado broncoalveolar (LBA) (dia 10). 
 
Número de leucócitos recuperados após LBA. Dados expressos em número total de células 
x106± EPM (* p < 0,01 por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). 

 

 

 

 
Figura 11 – Perfil de citocinas no lavado broncoalveolar (LBA) de ratos. 
 
Lavado broncoalveolar realizado com 10 mL de PBS e dosagem de citocinas pelo método de 
ELISA. (A) Níveis de citocina induzida quimiotática de neutrófilos (CINC) 1. (B) Níveis de CINC 
2 no LBA. Dados expressos em média da concentração (pg/mL) ± EPM (* p < 0,0001 por 
comparação aos demais grupos (n = 6 animais). 
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Figura 12 – Expressão do marcador para sistema fagocítico mononuclear 
(KiM2R) em macrófagos alveolares. 
 
Dados expressos em porcentagem de células que expressam marcador KiM2R ± EPM (n = 6 
animais). 

 

 

        
Figura 13 – Expressão do complexo maior de histocompatibilidade tipo II 
(MHCII) em macrófagos KiM2R. 
 
Expressão do MHC II nos macrófagos, em média geométrica da intensidade em unidade 
arbitrária do marcador KiM2R ± EPM (*p < 0,05 em comparação aos demais grupos; n = 5 ou 
6 animais). 
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6.4 Estudo da autofagia em macrófagos alveolares 

 

O estudo do marcador de autofagia LC3 no LBA mostrou que sua 

expressão não diferiu entre os grupos diabético e controle. Nos animais 

tratados com insulina, houve importante aumento na expressão do marcador 

de autofagia (Figura 14). 

Quando estudamos a linhagem monocítica do LBA, que apresenta 

expressão da molécula de histocompatibilidade (MHC) II elevada, 

diferenciamos os macrófagos em duas subpopulações distintas: uma que 

apresenta níveis elevados e outra com baixos níveis de CD11 (CD11b high e 

low, respectivamente). A porcentagem de células que expressou o marcador 

de autofagia LC3 nos fagócitos de ambos os grupos foi maior nas populações 

diabéticas tratadas e não tratadas com insulina, se comparadas às células 

normais (Figura 15). A expressão do LC3 dos MA também foi estudada por 

meio da microscopia confocal (Figura 16), a qual confirmou os achados por 

meio da citometria de fluxo.  

 

6.5 Influência da hiperglicemia sobre o processo autofágico 

 

Para estudar se a hiperglicemia interfere no processo autofágico, 

retiramos as células da medula óssea de ratos normais e diabéticos e as 

mantivemos in vitro. Após 7 dias em cultura, macrófagos diferenciados da 

medula óssea (BMM) em M1 e M2 foram caracterizados quanto à expressão 

do marcador intracelular LC3. Verificou-se que os M1 e M2 apresentam 

comportamento antagônico: em macrófagos tipo M1, nos quais os animais 

controle apresentaram o dobro do conteúdo de LC3 se comparados os 

macrófagos tipo M2, os animais diabéticos tiveram seu conteúdo de LC3 

diminuído – e esse aspecto não foi alterado nem mesmo no animal tratado com 

insulina (Figura 17A). Já os macrófagos M2, em animais diabéticos tratados 

ou não, apresentaram níveis de autofagia maiores do que os dos animais 

controle (Figura 17B). O estudo dos mesmos tipos celulares BMM, M1 e M2, 

por microscopia confocal (Figura 18), apresentou o mesmo padrão mostrado 

nas Figuras 17A e 17B, quando a técnica usada foi a citometria de fluxo. 
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Figura 14 – Expressão da cadeia leve 3 da proteína associada a 
microtúbulos (LC3) nos macrófagos do lavado broncoalveolar. 
 
Dados expressos em média geométrica da intensidade (em unidade arbitrária) do LC3 em 
macrófagos alveolares EPM (* p < 0,01 por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). 

 
 
 

 
Figura 15 – População de células positivas para cadeia leve 3 da proteína 
associada a microtúbulos (LC3) no lavado broncoalveolar (LBA). 
 
(A) Células LC3 positivas no grupo positivo para MHC II e elevada expressão de CD11b (high). 
(B) Células LC3 positivas no grupo positivo para MHC II e baixa expressão de CD11b (low). 
Dados expressos em porcentagem de células que expressam marcador LC3 em macrófagos 
alveolares ± EPM (* p < 0,01 por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). 
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Figura 16 – Integrated density (ID) da cadeia leve 3 da proteína associada 
a microtúbulos (LC3) no lavado broncoalveolar (LBA). 
 
(A) Níveis de expressão de LC3 em unidades arbitrárias de ID do LC3 em macrófagos 
alveolares ± EPM (* p < 0,01 por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). Figuras de 
microscopia confocal apresentando marcação do LC3 (em verde) em macrófagos alveolares 
de ratos (B) normais, (C) diabéticos e (D) diabéticos tratados com insulina. Barras brancas 
representam 20 micrômetros. 
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Figura 17 – Expressão de LC3 em macrófagos derivados da medula 
óssea. 
 
Estudo por citometria de fluxo de macrófagos diferenciados da medula óssea em (A) 
macrófagos tipo I (M1) e (B) macrófagos tipo II (M2) após uma semana de cultura in vitro. 
Dados expressos em intensidade (média geométrica da intensidade em unidade arbitrária) do 
marcador LC3 em macrófagos derivados da medula óssea EPM (* p < 0,05 por comparação 
aos demais grupos; n = 5 animais). 
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Figura 18 – Integrated density do LC3 em macrófagos derivados da 
medula óssea. 
 

Estudo por microscopia confocal em macrófagos tipos M1 (A) e (A1-6) e M2 (B) e (B1-6) em 
animais controle (A1,2 e B1,2), diabéticos (A3,4 e B3,4) e diabéticos tratados com insulina 
(A5,6 e B5,6). Em verde, o marcador LC3 e, em vermelho, o marcador KiM2R. Dados 
expressos em unidades arbitrárias de ID do LC3 em macrófagos alveolares ± EPM (* p < 0,05 
por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). Barras brancas representam 20 
micrômetros. 
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6.6 Estudo da arquitetura do baço 

 

Um estudo imuno-histoquímico do baço mostrou que na polpa branca 

dos animais de todos os grupos não houve formação de centro germinativo 

(Figura 19). Ao estudar a polpa vermelha, verificou-se que os macrófagos dos 

animais diabéticos têm seu conteúdo autofágico diminuído e não recuperado 

após o animal receber tratamento com insulina (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Imuno-histoquímica do baço. 
 
Corte histológico de baço após congelamento em OCT e estudo por microscopia confocal. Em 
azul, delimitação dos folículos (polpa branca); em vermelho, polpa vermelha. Figura em RGB 
(vermelho, verde e azul). CD 45 em azul, KiM2R em vermelho e ATG 12 em verde. (* p < 0,05 
por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). Barras brancas representam 400 
micrômetros. 
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Figura 20 – Autofagia em macrófagos da polpa vermelha do baço. 
 
Em (A) representação gráfica da integrated density do ATG12 da polpa vermelha. Nas 
imagens, corte histológico de baço, após congelamento em OCT, e estudo por microscopia 
confocal da polpa vermelha de animais (B) controle, (C) diabético e (D) diabético tratado com 
insulina. Figura em RGB (vermelho, verde e azul). CD 45 em azul, KiM2R em vermelho e ATG 
12 em verde. (* p < 0,05 por comparação aos demais grupos; n = 6 animais). Barras brancas 
representam 20 micrômetros. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Em conjunto, os resultados apresentados sugerem que o tratamento 

dos animais diabéticos com dose única de insulina resgata, pelo menos em 

parte, o fenótipo dos macrófagos nesses animais; no entanto, isso parece não 

interferir em todos os processos celulares, principalmente naqueles que, ao 

serem deflagrados, levam ao acúmulo de estruturas intracelulares, como os 

autofagossomos. 

O modelo diabético experimental foi escolhido pela necessidade de  

estudar células imunes e, ao mesmo tempo, verificar a capacidade ou a 

incapacidade da insulina de modular o processo autofágico nessas células. 

Dessa maneira, os animais não poderiam apresentar alterações em órgãos do 

sistema imunológico, tampouco complicações da doença. Assim, foram 

tornados diabéticos pela aloxana e analisados no 10o dia após a indução. A 

aloxana é um composto hidrofílico que tem estrutura análoga à da glicose, o 

que explica sua rápida e seletiva captação pelas células β das ilhotas 

pancreáticas. Devido a essa semelhança, pode ser levada para o citoplasma 

pelo mesmo transportador da glicose, o Glut 2. O efeito da aloxana ocorre pela 

inibição da glicoquinase, que, por sua vez, bloqueia a secreção de insulina42. 

A citotoxicidade da aloxana sobre as células β é decorrente da produção de 

compostos reativos de oxigênio (ROS), ânions superóxidos e indução de ciclos 

redox42,43. Os ROS levam à fragmentação do ácido desoxirribonucleico (DNA) 

das células β das ilhotas pancreáticas, culminando com a destruição celular44. 

Assim, a aloxana é um composto que pode induzir diabetes em modelos 

animais, de maneira reprodutível e seletiva, sem interferir em órgãos do 

sistema imunitário, ao contrário de outros compostos, como a estrepzotocina, 

que é tóxica para as células linfoides do timo e do baço45. 

Dez dias após a indução do diabetes por aloxana, verificou-se, pelos 

níveis glicêmicos aumentados e pelo ganho de peso reduzido dos animais 

tratados com a substância, que o diabetes foi induzido com êxito. A inexistência 

de diferença numérica de leucócitos nos três grupos sugere que, apesar de 

alguns estudos evidenciarem que o DM I causa inflamação nos pacientes46, 
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nesse modelo de curta duração, se houve inflamação, esta não foi suficiente 

para provocar alteração do leucograma. 

Experimentos realizados com ratos Wistar mostraram que cerca de 14% 

a 35% dos MA presentes no pulmão são recuperados pelo LBA e que a 

temperatura da solução usada para realizar a lavagem interfere no resultado47. 

A solução a 37 oC parece ser capaz de auxiliar a retirada do MA do lavado, 

uma vez que aumenta sua motilidade48. Quando os macrófagos são ativados, 

a capacidade de recolhimento por meio do LBA aumenta. Esse aumento deve-

se mais à diminuição da capacidade de aderência dos MA à superfície alveolar 

do que ao aumento do número celular total47. Assim, o número aumentado de 

células recolhidas dos animais diabéticos do LBA, nesse estudo, deve estar 

relacionado a seu estado de ativação, e não ao aumento do extravasamento 

celular no tecido pulmonar pela presença de inflamação. Esse estado de 

ativação pode ser explicado, em parte, pelo fato de uma subpopulação de MA 

apresentar nível aumentado de expressão de MHC II. Tal ativação, 

aparentemente inapropriada, foi recuperada pelo tratamento com insulina. 

Segundo Celsus (42 a.C. a 37 d.C.), o processo inflamatório é 

caracterizado por rubor, tumor, calor e dor. Galeno (século II d.C.) introduziu a 

perda da função como outro fator associado à inflamação49. Sendo a 

inflamação uma entidade heterogênea, não pode ser classificada apenas em 

aguda ou crônica. Consequentemente, para uma mesma doença, há 

indivíduos que respondem com processos inflamatórios de diferentes 

intensidades e características. Como qualquer processo biológico, a 

inflamação não ocorre de maneira congênere e nem sempre é benéfica. Como 

recentemente relatado, o importante é avaliar ambos os lados – ying e yang – 

da inflamação para que seu efeito seja dissipado rapidamente, evitando o 

surgimento de doenças deletérias50.  

Além disso, por meio do estudo genômico, foi possível identificar a 

cadeia de citocinas e genes que determinam a inflamação51. Não podemos 

afirmar que haja inflamação aguda no modelo em estudo, que é caracterizada 

pela produção de IL-6, TNFα, infiltrado leucocitário e migração de neutrófilos52. 

Podemos somente sugerir que nos animais diabéticos pode existir um 

processo inflamatório pulmonar em fase inicial, uma vez que a CINC-2 foi 

detectada em níveis expressivos. Em modelo animal experimental infeccioso 
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por Pseudomonas aeruginosa, no grupo de ratos não diabéticos, a CINC 2 

mostrou-se importante fator para quimiotaxia de neutrófilos, sendo produzida 

por MA e, em menor escala, pelo epitélio broncoalveolar53, ratificando os 

resultados obtidos com nosso modelo. 

Os macrófagos do LBA apresentam fenótipo diferenciado. Ao estudar o 

marcador KiM2R nos MA, verificou-se que, nos animais diabéticos, a 

subpopulação de MA positiva para esse marcador sofre ativação pelo aumento 

da expressão de MHC II54. Os macrófagos fazem parte de um pool celular, com 

células dendríticas e linfócitos B, que expressam o MHC II constitutivamente55. 

Para que o antígeno processado migre para a superfície celular e seja 

apresentado para o linfócito T, é preciso haver um turnover contínuo do MHC 

II do citoplasma para essa superfície56. Estudos têm demonstrado que há uma 

constante interação entre o processo de reciclagem do MHC II e a 

autofagia56,57, e uma contribuição da autofagia para o pool de peptídeos 

apresentados aos linfócitos T58. Assim, é possível especular que a autofagia 

interfira diretamente no priming das células T, orquestrando a resposta celular. 

Além disso, o receptor KiM2R foi descrito como específico de macrófagos 

teciduais e está presente em 50% dos macrófagos alveolares59. No nosso 

estudo, entretanto, ou uma pequena população expressou esse receptor, ou, 

por meio do LBA, foi recuperada justamente a população de MA que 

apresentava a população mais negativa para tal receptor. Um estudo em ratos 

demonstrou que macrófagos positivos para KiM2R presentes na adventícia de 

vasos, quando ativados, estão relacionados à manutenção de inflamação 

crônica60. Já quando o receptor KiM2R e o marcador CD11b são expressos, 

estão relacionados a mau prognóstico em transplantes de córnea, por 

induzirem a angiogênese61. Vale ressaltar que, no nosso estudo, grande parte 

dos macrófagos KiM2R apresentou-se também positivo a CD11b. 

A autofagia é um processo homeostático que apresenta-se alterado em 

várias condições: inflamação, privação nutricional e estresse32,33,37. No modelo 

utilizado, a hiperglicemia está presente tanto nos ratos diabéticos como 

naqueles que foram tratados com insulina. A hiperglicemia, por sua vez, é uma 

condição que induz o estresse celular pelo aumento de ROS62,63, com 

consequente complicação do DM I por ativação de diversas vias 

contrarregulatórias63,64. O estresse metabólico decorrente da hiperglicemia 
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parece afetar de maneira diferente populações celulares distintas. Se levarmos 

em conta a população total de MA recuperada pelo LBA, verificamos que o 

marcador autofágico não mostrou diferença na expressão dos animais 

normais. Nos animais diabéticos tratados com insulina, o nível de autofagia 

nos MA apresentou-se mais elevado. No entanto, há uma subpopulação de 

MA em animais diabéticos que sofre maior influência no processo autofágico, 

que parece coincidir com a que expressa o marcador CD11b e está mais 

“ativada”, ou seja, apresenta também níveis de expressão de MHC II mais 

elevados. A insulina, quando adicionada ao sistema, parece não resgatar a 

subpopulação celular que sofreu indução da autofagia.  

Para estudar melhor o comportamento da autofagia em macrófagos de 

animais diabéticos, retiramos as células da medula óssea de ratos dos três 

grupos e as mantivemos em cultura por 7 dias, recebendo nutrientes e fatores 

de crescimento, para diferenciação em macrófagos tipos 1 (M1) e 2 (M2). 

Percebeu-se, ao fim de uma semana, que o processo autofágico em M1 sofre 

influência antagônica da população M2. Quanto à nomenclatura M1 e M2, para 

macrófagos, esta vem sendo largamente usada e está relacionada à 

plasticidade inerente ao tipo celular. A ativação tipo M1 está relacionada ao 

TNFα, IL-6, IL-12, ou seja, apresenta fenótipo pró-inflamatório. Já a ativação 

M2 tem um fenótipo regulatório ou anti-inflamatório, sendo expressos os genes 

para IL-1065.  

Alguns métodos foram validados para monitorar o processo autofágico. 

Um dos métodos que permitem quantificar e visualizar a autofagia é o uso da 

citometria de fluxo, por meio da “extração” do LC3 I, versão citoplamática do 

LC3. Com o uso de saponina a 0,01%, é possível induzir a abertura de 

microporos na membrana plasmática celular, necessária para a saída do LC3 

citoplasmático, mensurar o LC3 II que se manteve ligado ao autofagossomo e 

quantificar a autofagia66. Ressaltamos que a citometria de fluxo foi 

preferencialmente usada por possibilitar o estudo mais dinâmico da autofagia 

, por permitir o estudo concomitante em diferentes tipos celulares e ser 

quantitativa, o que não se verifica na microscopia eletrônica, que possibilita 

estudar número limitado de células, e no Western blotting (WB), no qual a 

quantificação é feita apenas de maneira indireta. Foram utilizados marcadores 
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para ATG 8, ATG 7 e proteína codificada por BECN (Beclin) 1, mas os 

experimentos não se mostraram reprodutíveis (resultados não mostrados). 

Não conseguimos estabelecer o motivo pelo qual M1 e M2 sofrem 

influência diferente no processo autofágico, mas, após uma semana em 

cultura, ainda observou-se que os macrófagos oriundos de animais diabéticos 

têm performance diferente da apresentada pelos animais controle, mesmo 

sendo mantidos em meio de cultura com mesma concentração de glicose 

(RPMI). A expressão do marcador autofágico foi comprovada por meio do uso 

de duas técnicas diferentes: a citometria de fluxo e a microscopia confocal.  

Como a maioria dos estudos publicados de autofagia foi desenvolvida 

em linhagem celular, não há consenso quanto à melhor metodologia para o 

estudo em tecidos66. No baço, usamos os marcadores para as proteínas LC3 

e os ATG 8, ATG 7, ATG 5, ATG 12, Beclin, sendo o ATG 12 o que melhor 

permitiu estudar os macrófagos da polpa vermelha. A fluorescência dos ATG 

e do LC3 é distribuída em todo o tecido, não permitindo a distinção entre os 

tipos celulares se outros marcadores não forem usados concomitantemente. 

Ainda no tecido, mesmo após corte de material criopreservado, pôde-se 

verificar diferença nos níveis do marcador autofágico. 

A autofagia é uma importante via metabólica que se encontra alterada 

no DM I. Essa via tem sido estudada como causa coadjuvante para a morte 

das células β das ilhotas pancreáticas. Neste estudo, a autofagia mostrou-se 

também capaz de interferir na resposta imune, por induzir o acúmulo de 

vacúolos autofágicos intracelulares que necessitam de mesmo componente a 

ser usado na fagocitose. Como a autofagia se inter-relaciona com outras vias 

importantes, se sobrecarregada, pode alterar a expressão superficial de outras 

moléculas, como MHC II, que é determinante para o priming de células T CD4+. 

Entendemos que seria importante visualizar a autofagia como alvo para o 

desenvolvimento de um fármaco que pudesse recuperar a sinalização. A 

insulina, por sua vez, mostrou-se incapaz de recuperar o funcionamento da via 

autofágica, ou, se o faz, pode estar mascarada pela ativação concomitante de 

outras vias que ainda se mostram obscuras ao nosso entendimento. Em 

estudos futuros, seria importante considerar o tratamento do animal com doses 

de insulina subsequentes, ou mesmo o uso de insulina in vitro. 
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Um estudo em modelo animal por aloxana ressaltou que a introdução 

de metformina parece recuperar vários parâmetros farmacocinéticos do animal 

diabético68. Há trabalhos que mostram que essa substância inibe a autofagia 

em células cancerígenas, por meio do bloqueio da via mTOR, impedindo o 

crescimento do tumor e sendo coadjuvante na terapia de pacientes com 

linfoma e endometriose69,70. Alguns estudos reforçam que a metformina e 

outros hipoglicemiantes orais são importantes no tratamento do DM I, por 

melhorarem a eficácia da insulina e da função endotelial e também o bem-estar 

do paciente71-73. Por fim, novos estudos e ensaios são necessários para que 

possamos desvendar as várias faces do diabetes e entender qual papel a 

autofagia desempenha nessa tão intrincada síndrome.  

Concluímos assim que os dados obtidos sugerem que a insulina 

influencia, de forma multifacetada, macrófagos de origens distintas. Apesar de 

a hiperglicemia e a carência de insulina não alterarem os níveis de autofagia 

dos AM no LBA, diminuem o conteúdo LC3 nos macrófagos da polpa vermelha 

do baço, mesmo após curto período de diabetes induzido por aloxana em ratos. 

Quando a insulina é adicionada ao sistema, os níveis de autofagia elevam-se 

nos MA, enquanto os macrófagos da polpa não têm seus níveis de LC3 

alterados. Quando as células foram diferenciadas em macrófagos M1, tipo pró-

inflamatórias, os macrófagos diabéticos reduziram seu conteúdo LC3. Em 

contrapartida, nas células diferenciadas em M2, tipo regulatório, os 

macrófagos apresentaram aumento do marcador autofágico. Nos BMM M1 e 

M2, mesmo com o animal recebendo tratamento insulínico, essa dose foi 

insuficiente para recuperar as alterações desencadeadas em sua ausência. 
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8. CONCLUSÃO 

 

O tratamento com insulina aumentou a expressão do marcador 

autofágico LC3 nos macrófagos alveolares. Nos macrófagos derivados da 

medula óssea e nos macrófagos da polpa vermelha do baço, dose única de 

insulina, nesse modelo, não foi capaz de alterar a expressão dos marcadores 

autofágicos. 
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9. ANEXOS 

Anexo A – Comissão de Ética no Uso de Animais – FCF/USP 
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Anexo B – Comitê de Ética em Pesquisa – FM/USP 
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Anexo C – Briefs on Insulin and Innate Immune Response 
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Anexo D – Alveolar macrophages in diabetes: friends or foes? 
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Anexo E – Insulin influences autophagy response distinctively in 
macrophages of different compartments 
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