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Resumo 

O envelhecimento está associado à alteração da sensibilidade da célula 

β pancreática aos nutrientes resultando em intolerância à glicose e 

desenvolvimento do Diabetes mellitus (DM) do tipo 2 (DM 2). Neste estudo 

verificamos a função das células β no envelhecimento por meio da 

caracterização da sinalização do Ca2+, morfofisiologia mitocondrial e do estado 

redox de ilhotas pancreáticas de ratas senescentes com 24-25 meses de idade. 

Ilhotas isoladas de ratas senescentes secretaram menos insulina na presença 

de glicose. O influxo de Ca2+ em resposta à despolarização foi menor em 

ilhotas de ratos senescente em relação à ilhotas de ratas adultas. Ainda, a 

secreção de insulina potencializada pelo agente colinérgico carbacol (Cch) foi 

menor no grupo senescente. Ilhotas senescentes apresentaram menor 

produção de NAD(P)H em resposta à glicose, bem como menor potencial 

elétrico mitocondrial (ΔΨm) e maior acúmulo de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) quando comparado ao grupo adulto. A análise das células β que 

compõem a ilhota pancreática, por meio de microscopia eletrônica, demonstrou 

que o grupo senescente apresenta grande quantidade de lisossomos e corpos 

residuais, e, alterações morfológicas nas mitocôndrias com cristas 

mitocondriais modificadas quando comparadas ao grupo adulto. Além disso, foi 

evidenciada a presença de invaginações nos envoltórios nucleares, que são 

indicativos de apoptose, nas células do grupo senescente. Contudo, a análise 

da taxa de apoptose por TUNEL não demonstrou alterações entre o grupo 

senescente e adulto. Portanto, o envelhecimento reduz a capacidade secretória 

da célula  pancreática frente à glicose e ao estímulo colinérgico. Estes efeitos 

estão relacionados a alterações na morfofisiologia mitocondrial das células que 



compõem à ilhota pancreática resultando em déficit metabólico e também 

maior geração de EROs. Estes efeitos juntamente com a redução da entrada 

de Ca2+ quando há despolarização e menor potencialização da secreção frente 

ao estímulo colinérgico, resultaram em prejuízos no adequado acoplamento 

estímulo/secreção das células .  

 

Palavras Chave: Envelhecimento, ilhotas pancreáticas, sinalização de cálcio, 

espécies reativas de oxigênio, mitocôndria. 

 

 

 

 



Abstract 

Aging is associated with changes in pancreatic β cells sensitivity to nutrients 

resulting in glucose intolerance and diabetes mellitus (DM) type 2 (DM 2) 

development. Here the study cells function Ca2+ signaling, mitochondrial 

morphophysiology and redox state of isolated islets from senescent rats with 

24-25 months old. Adult rats wister 4-5 months old were used as controls. Islets 

from senescent rats secreted less insulin in the presence of glucose. The influx 

of Ca2+ in response to depolarization is smaller in senescent islets when 

compared to adult islets. Also, the increase in insulin secretion induced by the 

cholinergic agent carbachol (Cch) was lower in the senescent islets. In addition, 

from senescent rats showed lower NAD (P) H production in response to 

glucose, decreased mitochondrial electric potential (ΔΨm) and a higher 

accumulation of the reactive oxygen species (ROS) when compared to islets 

from adult rats. Electron microscopy showed that the β cells from senescent 

islets presented higher lysosomes and residual bodies density, and changes in 

the morphology of the mitochondria, that showed alterations in the 

mitochondrial cristae when compared to adult group. Furthermore, nuclear 

invaginations were observed in cells of senescent group indicate apoptosis in 

this group. However, the rate of apoptosis analysed by TUNEL methodology 

showed no changes between the groups. In conclusions, the secretory capacity 

of the pancreatic β cells in the presence of glucose and the cholinergic 

stimulation were decreased in aging, these effects were associated with related 

mitochondrial morphophysiology dysfunction that result in decreased 

metabolism and increased ROS production. These effects together with the 

lower Ca2+ influx in response to depolarization and lower potentiation of the 



secretion in repose to the colinergic stimulus, results a diruption  on the β cells 

stimulus/secretion coupling. 

 

Keywords: Aging, pancreatic islets, calcium signaling, reactive oxygen species, 

mitochondria. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento constitui uma característica dos organismos 

multicelulares e sua expressão fenotípica varia entre indivíduos de espécies 

diferentes assim como em indivíduos de mesma espécie. Pela dificuldade da 

compreensão dos mecanismos envolvidos inúmeras teorias surgiram para 

explicar o processo. Todas as hipóteses esbarram em limitações, mas 

possuem em comum a idéia da perda da funcionalidade com a idade, do 

aumento da susceptibilidade e incidência de doenças e o aumento do risco de 

morte.  

As teorias estocásticas sugerem que o envelhecimento é resultado do 

acúmulo aleatório de lesões, associadas à ação ambiental com mutações em 

moléculas vitais que provocam declínio fisiológico progressivo. Também é 

possível explicar o envelhecimento de acordo com a teoria determinista ou de 

eventos programados. Da interação entre o genoma e os fatores estocásticos 

resulta a maior ou menor velocidade do envelhecimento (Rusting 1992; 

Resnick e cols., 2004).  

   

1.1 Epidemiologia do envelhecimento  

Atualmente tem-se observado mudanças claras no perfil da população 

mundial. Enquanto vem ocorrendo aumento substancial no número de idosos, 

a taxa de natalidade diminui progressivamente (IBGE, 2008).   

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), desde 1960 a taxa de crescimento da população brasileira vem 

experimentando paulatinos declínios, intensificando-se com as quedas mais 

pronunciadas da fecundidade. No período de 1950 a 1960, a taxa de 
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crescimento da população reduziu de 3,04% ao ano para 1,05% em 2008. 

Sendo assim, o índice de envelhecimento aponta para mudanças na estrutura 

etária da população brasileira. Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 

0 a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. A perspectiva para 

2050 é de que esse quadro sofra mudanças, sendo que para 100 crianças de 

0 a 14 anos existirão 172, 7 idosos (IBGE, 2008).   

No ano de 2007, a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) estimou 19 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, 

o que corresponderia a 10,02% do total da população. Além disso, a PNAD 

também indicou um grande número de idosos com problemas de saúde, 

sendo que a Diabetes mellitus (DM) está presente no grupo de patologias 

mais frequentemente constatada nesta população. 

  As patologias associadas ao envelhecimento levam ao aumento dos 

custos assistenciais de saúde com grande impacto na economia do país. A 

melhor forma de otimizar e promover a saúde do idoso é prevenir as 

patologias mais frequentemente constatadas nesta população (Nóbrega e 

cols, 1999). 

De acordo com Costa, Peixoto e Giatti (2004) as patologias 

cardiovasculares representam a principal causa de morte e incapacidade na 

população idosa de países desenvolvidos, porém, entre 1996 e 2000 houve um 

aumento na taxa de mortalidade por DM.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 1997 o número de 

diabéticos no mundo era de 143 milhões, e prevê-se para o ano de 2025, um 

número de 300 milhões de indivíduos, sendo que este aumento deverá ocorrer, 

em grande parte, nos países em desenvolvimento (World Heath 
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Organization,1998).  

Os indivíduos idosos apresentam maior prevalência de intolerância à 

glicose e resistência à insulina quando comparados a população jovem. 

Contudo, permanece controverso se essa diminuição da resposta à glicose e a 

resistência à insulina é devido a uma consequência inevitável do 

envelhecimento e/ou decorrente de fatores ambientais que estão associados 

ao estilo de vida do indivíduo (Scheen, 2005). 

 

1.2  Mecanismo de secreção da insulina pelas células β   

O pâncreas é dividido em porção exócrina, essencial para a digestão 

de alimentos, e porção endócrina responsável pela homeostase da glicose. A 

porção endócrina corresponde às ilhotas de Langerhans que constituem 2% 

do pâncreas. As ilhotas são compostas por cinco tipos celulares dentre as 

quais se destaca as células β produtoras de insulina (65 a 80%). Disfunções 

nessas células podem levar à intolerância a glicose e diabetes (DM) 

(Assmann e cols, 2009). Na figura 1 podemos observar um corte histológico 

do pâncreas onde é possível verificar suas porções endócrina (Ilhota: IL) e 

exócrina (PE). 

 

Figura 1: Fotomicrografia de tecido pancreático. Visualização da ilhota pancreática (IL), porção 

endócrina, circundada pela porção exócrina (PE). 

PE IL 
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A insulina exerce um papel central na regulação da homeostase de 

glicose. Sua secreção é estimulada por substratos energéticos metabolizáveis 

pelas células β pancreáticas, sendo a glicose o principal estímulo (Harber e 

cols., 2001).  

Em condições fisiológicas a glicose é transportada para o interior das 

células β pelo transportador de glicose do tipo 2 (GLUT-2), onde pela ação de 

enzimas específicas (hexoquinase IV e hexoquinase I) é metabolizada à 

glicose-6-fosfato. O destino preferencial da glicose-6-fosfato na célula β é a 

glicólise, menos de 10% vai para a via da pentose fosfato. O piruvato, uma 

vez formado no citoplasma é utilizado pela mitocôndria onde é convertido a 

acetil-CoA pela piruvato desidrogenase (PDH). O resultado é o aumento da 

produção de ATP que leva ao aumento na relação ATP/ADP no citoplasma 

(Assmann e cols., 2009). 

Canais de potássio sensíveis ao ATP (K+
ATP) presentes na membrana 

da célula determinam o potencial de membrana de repouso da célula β. Com 

o aumento da razão ATP/ADP no citoplasma, ocorre fechamento dos canais 

de K+
ATP e consequente despolarização da membrana celular conduzindo a 

abertura dos canais de Ca2+ dependentes de voltagem do tipo L (Ashcroft e 

Rorsman, 2004; Tableros, Fiordelisio e Hiriart, 2007). 

O aumento da concentração de Ca2+ citoplasmático [Ca2+]c estimula a 

mobilização dos grânulos de insulina para a membrana plasmática levando a 

fusão e exocitose de insulina (Haber e cols., 2001; Yang e Berggren, 2006).  

O neurotransmissor acetilcolina (ACh) liberado pelas terminações 

nervosas parassimpáticas exerce um papel importante na amplificação da 

secreção da insulina, ativando  receptores muscarínicos do subtipo 3 (M3) 
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cuja via intracelular ativada resulta na liberação de Ca2+ dos estoques 

intracelulares, retículo endoplasmático (RE) e mitocôndria, além de contribuir 

para o influxo de Ca2+ extracelular (Henquin e cols., 2003; Straub e Sharp, 

2002; Mears, 2004).  

A metabolização da glicose nas células e a subsequente elevação da 

concentração de Ca2+ intracelular pode ativar enzimas que produzirão outros 

mensageiros intracelulares que contribuirão para a amplificação do sinal 

iniciado pela glicose (Thore e cols., 2007).  

A ligação da ACh ao receptor M3 estimula a hidrólise de fosfolipídeos 

por ativação da fosfolipase (PL)-C, resultando na formação do inositol 1,4,5-

trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG), que induz a liberação de Ca2+ de 

estoques intracelulares e ativa a PKC, respectivamente. Portanto, aumento 

da [Ca2+]c e ativação da PKA, PLC e PKC culminam com a exocitose dos 

grânulos de insulina (Nesher e cols., 2002; Seino e Shibasaki, 2005; 

Tengholm e Gylfe, 2009). A figura 2 representa a entrada da glicose e sua 

respectiva metabolização na célula β ocasionando o processo de secreção de 

insulina. 
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Figura 2: Glicose entrando através do GLUT2 na célula β. Após sua entrada, o açúcar sofre a 

ação da glicoquinase que produz a glicose-6-fosfato. Uma vez metabolizada em acetil-CoA a 

glicose entra no ciclo de Krebs onde irá ativar a cadeia respiratória para que ocorra o aumento 

da razão ATP/ADP, o que gera bloqueio dos canais de K
+

ATP, despolarização da membrana 

plasmática abrindo os canais de Ca
2+

 dependentes voltagem (VOC), influxo de Ca
2+

 para o 

interior da célula que auxilia na mobilização e fusão dos grânulos de insulina (Beta Cell Biology 

Consortium, 2004) 

 

1.3 Sinalização de Ca2+   

O aumento da [Ca2+]c na célula β após estímulo secretório gera ativação 

do sistema de tamponamento desse íon modulado principalmente pelo RE e 

pela mitocôndria que captam o Ca2+ adicional fazendo com que a célula retorne 

à concentração basal (Lemmens e cols., 2001). A recaptação do Ca2+ pelo RE 

é regulada pela Ca2+ ATPase (SERCA) e a liberação de Ca2+ ocorre via 

receptores de IP3 (IP3R)  e de rianodina (RyR).  

Na mitocôndria a captação é mediada por um uniportador (Nowycky e 

Thomas, 2002). O influxo de Ca2+ após a despolarização da membrana induz 

também um rápido aumento da concentração de Ca2+ intramitocondrial que 
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por sua vez estimula o metabolismo mitocondrial resultando na síntese de 

ATP. O aumento na [Ca2+]c, quando ocorre de forma exagerada, pode 

ocasionar a liberação de fatores apoptóticos, como o citocromo C (Tsuboi e 

cols., 2003, Kowaltowski e cols., 2001). Na figura 3 estão representados 

alguns importantes mecanismos celulares de tamponamento do Ca2+. 

 

Figura 3: Agonistas (hormônios, neurotransmissores, etc) ativam a formação de segundos 

mensageiros que induzem a liberação de Ca
2+

 armazenado no RE através do receptor de IP3 

(IP3R), receptor de rianodina (RyR), receptor de NAADP  (NAADPR)  ou  sphingosine 1-

phosphate binding site (S1P-R). Agonistas também estimulam a entrada de Ca
2+ 

extracelular 

através de canais presentes na membrana plasmática. Grande parte do Ca
2+

 é captado, e 

apenas uma pequena porcentagem liga a efetores e ativam funções celulares. A remoção do 

Ca
2+

 é mediada por várias bombas e trocadores, incluindo o trocador Na
+
/Ca

2+
 (NCX), Ca

2+
 

ATPase (PMCA) da membrana plasmática e a Ca
+2

 ATPase (SERCA) do RE. Durante a 

sinalização de Ca
2+

, a mitocôndria capta Ca
2+ 

através de um uniportador. O Ca
2+

 pode ser 

liberado a partir da mitocôndria para o citoplasma através do NCX ou  do poro de transição de 

permeabilidade (PTP; Beta Cell Biology Consortium, 2004). 
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  Apesar da importância do tema, são escassos os estudos que possuem 

como foco a sinalização de Ca2+ nas células β durante envelhecimento, além 

da relação que provavelmente se estabelece com estresse oxidativo e a 

secreção de insulina.  

 

1.4  O Envelhecimento e a célula β 

A população idosa apresenta intolerância à glicose e DM com maior 

frequência que a população adulta (Basu e cols., 2003; Chang e Halter, 2003), 

porém, os mecanismos moleculares envolvidos neste processo ainda não são 

completamente compreendidos.   

Estudos sugerem que a diminuição na secreção poderia estar 

parcialmente relacionada ao aumento da resistência à insulina (RI) no 

envelhecimento. Contudo, os resultados dos estudos em seres humanos 

variam muito devido a múltiplos fatores associados ao processo de 

envelhecimento, tais como, obesidade e atividade física (Scheen, 2005).  

Alterações na regulação e expressão de genes são consideradas 

características importantes do processo de envelhecimento, com possível 

redução da expressão de genes da insulina e do GLUT2 nas células β que 

dependem da atividade de muitos fatores de transcrição que atuam de forma 

cooperativa (Ihm e cols., 2007).  

Há também evidências de que o envelhecimento induz redução da 

sensibilidade do canal K+
ATP que seria mediada pela diminuição do 

metabolismo da célula β, principalmente por disfunção mitocondrial (Ashcroft e 

Rorsman, 2004).    

Em estudo realizado com cultura de ilhotas humanas foram 
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observadas alterações relacionadas à idade, incluindo mudanças no volume 

de células β, diminuição da capacidade proliferativa celular e maior 

sensibilidade à apoptose induzida por alta concentração de glicose. A 

diminuição da replicação das células β com a idade comprova uma limitada 

capacidade adaptativa dessas células em resposta ao envelhecimento, que 

poderá contribuir, portanto, para o desenvolvimento da RI e diabetes do tipo 2 

(DM2) (Maedler e cols., 2006). 

 

1.5  Mitocôndria e produção de espécies reativas de oxigênio (EROs)  

A mitocôndria constitui um elo importante entre a sinalização de Ca2+ e 

atividade metabólica. Os elétrons provenientes do catabolismo de carboidratos, 

lipídeos e aminoácidos são transportados através dos complexos protéicos da 

cadeia respiratória mitocondrial, gerando um gradiente eletroquímico, que é 

fundamental para a síntese de ATP (Vercesi, 2003). 

 Do total de oxigênio consumido na cadeia respiratória 95 a 98% é 

utilizado como aceptor final de elétrons pelas células animais levando à 

formação de água, no entanto, 1 a 2% do oxigênio consumido gera ânios 

superóxido (O2
-), a primeira espécie reativa de oxigênio produzida na 

mitocôndria (Vercesi, 2003; Ribeiro e cols., 2005). 

A formação do radical O2
- ocorre em decorrência do vazamento de 

elétrons na cadeia respiratória, ao nível de coenzima Q, entre os complexos I 

(NADH desidrogenase) e III (Ubiquinona – citocromo C redutase) da cadeia 

transportadora de elétrons (Carreras e cols, 2004). Em condições metabólicas 

normais o complexo III é o principal sítio de produção de EROs (espécies 

reativas do oxigênio) (Finkel e Holbrook, 2000). Na figura 4 estão 
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representados os complexos da cadeia transportadora de elétrons. 

  

 

Figura 4: Complexo III é a principal fonte produtora de EROs. Elétrons provenientes dos 

complexos I e II são transferidos para coenzima Q (Q), também chamada ubiquinona. A 

forma reduzida (QH2) da coenzima Q sofre duas reduções seqüenciais de um elétron (o ciclo 

Q). O instável ciclo intermediário pode levar a formação de radical superóxido (O2
-
) por 

transferência de elétrons diretamente para o oxigênio molecular. Uma vez gerado o radical 

O2
-
 pode ser enzimaticamente dismutado pela superóxido dismutase (SOD) formando 

peróxido de hidrogênio (H2O2) que por sua vez é metabolizado pelas enzimas catalase (CAT) 

e glutationa redutase (GPX) gerando água e oxigênio molecular (Finkel e Holbrook, 2000). 

 

Da mesma forma que a mitocôndria produz radicais livres ela também 

se torna o principal alvo do ataque de EROs, constituindo a base do processo 

de envelhecimento (Harman, 1956; Vercesi, 2001). Por outro lado, com o 

envelhecimento há redução na capacidade de reparação do DNA mitocondrial 

tornando as proteínas mitocondriais e macromoléculas mais susceptíveis aos 

danos provocados por EROs (Terman, Gustafsson e Brunk 2007). 

O metabolismo dos nutrientes aumenta naturalmente a produção de 
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EROs, sem causar efeitos deletérios na função celular. No entanto, o 

desequilíbrio entre produção de oxidantes e/ou redução de enzimas 

responsáveis pela desintoxicação da célula, leva ao aumento de radicais 

livres, provocando reações em cadeia patogênica de eventos (Li e cols., 

2009).  

A geração de EROs pela mitocôndria em resposta ao aumento 

transiente de glicose é importante para a manutenção da homeostase celular, 

atuando como fator sinalizador da secreção de insulina induzida pela glicose 

(Leloupe col, 2009). Do mesmo modo, produção de EROs citosólico em 

resposta à estimulação de fatores de crescimento estão envolvidos na 

regulação de resposta proliferativa. Independente de onde e como são 

gerados, os oxidantes intracelulares produzem importantes efeitos como a 

ativação de vias específicas de sinalização, que influenciam numerosos 

processos celulares, mas podem gerar danos em vários de seus componentes 

contribuindo para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao 

envelhecimento (Finkel e Holbrook, 2000). 

 

1.6 EROs, defesas antioxidantes e envelhecimento 

Em virtude da comum formação de EROs na cadeia respiratória é 

necessário a existência de um eficiente sistema antioxidante mitocondrial que 

envolva várias enzimas como a superóxido-dismutase (MnSOD), glutationa 

peroxidase (GPx) e a catalase (CAT; Lima e cols, 2004). 

 Os radicais superóxido (O2
-) formados são normalmente removidos 

pela MnSOD, que  resulta na formação de peróxido de hidrogênio (H2O2). O 

H2O2 atravessa membranas lipídicas e as junções celulares na ilhota 
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pancreática. A célula β apresenta MnSOD, tiorredoxina (TSH), tiorredoxina 

peroxidase (TPx), glutationa (GSH) e glutationa peroxidase (GPx) na matriz 

mitocondrial, além de tióis reativos na membrana mitocondrial externa, que 

participam da reação 2RSH + H2O2    RSSR + 2H2O (Powis e Montfort, 2001).  

A GSH e TSH oxidadas são recuperadas pela glutationa e tiorredoxina 

redutase (Gr e TR, respectivamente) que utiliza NADPH como doador de 

elétrons (Putnam e cols., 2000).  

Na presença do íon Fe+2, o H2O2 gera o radical hidroxila (OH-) 

altamente reativo que tem a capacidade de oxidar grupos tiol (-SH) e induzir a 

abertura do poro de transição de permeabilidade (PTP) mitocondrial 

(Kowaltowski, Castilho e Vercesi, 2001).  A figura 5 representa a 

neutralização de EROs produzida na cadeia respiratória por enzimas 

antioxidantes e os efeitos da não neutralização dos radicais produzidos. 
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Figura 5: Acúmulo de EROs mitocondrial gerando abertura do PTP. A cadeia respiratória 

inserida na membrana mitocondrial interna gera constantemente pequenas quantidades do 

radical superóxido (O2
-
) que são normalmente neutralizadas pela MnSOD que gera ao final da 

reação peróxido de hidrogênio (H2O2) que será reduzido a H2O por GPx/TPx ou catalase. 

Aumento na concentração de O2
-
 na presença de Ca

2+ 
e Pi e/ou inativação da remoção de 

H2O2, leva ao acúmulo desta molécula que em presença do Fe
+2 

gera o radical OH
-
. O último 

reage com lipídeos de membrana e grupos tiol (SH) no PTP, o que desencadeia a 

lipoperoxidação e abertura do PTP, respectivamente (Kowaltowski, Castilho e Vercesi, 2001). 

 Com o avançar da idade, ocorrem alterações funcionais importantes na 

mitocôndria e nos diferentes sistemas de defesas antioxidantes que podem 

levar ao aumento da produção de EROs e acúmulo de Ca2+, fatores que por 

sua vez, podem induzir a abertura prematura do PTP, liberando citocromo c do 

espaço intermembranal da mitocôndria para o citosol onde ativa pró-caspases, 

culminando com a fragmentação do DNA e apoptose (Fadeel e Orrenius, 

2005). 

  A produção de EROs aumentada em relação às defesas antioxidantes 

celulares é o que caracteriza o estresse oxidativo. Este pode produzir 
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mutações no DNA miticondrial e portanto, disfunção da cadeia respiratória. 

Com o envelhecimento, além do aumento na produção de EROs, ocorre 

diminuição na síntese de proteínas reparadoras e enzimas antioxidantes 

(Cortopassi e Wong, 1999).  

Nas ilhotas pancreáticas foi observado que a exposição crônica a altas 

concentrações de glicose e ácidos graxos geram disfunção e apoptose, cujo 

efeito citotóxico parece ser mediado por estresse oxidativo (Piro e cols., 2002; 

Haber e cols., 2006; Nolan e cols., 2006).  

Estudos recentes demonstraram que o DM2 pode ser decorrente da 

lipoperoxidação e estresse oxidativo causando lesão das células β (Li e cols., 

2008).  
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2. Objetivos: 
 
 

Avaliar a secreção de insulina após estímulo com glicose e Cch nas 

ilhotas de ratas senescentes. 

Avaliar a mobilização de Ca2+ induzida pelo KCl (agente despolarizante 

da membrana celular), assim como a mobilização de Ca2+ no RE e 

mitocôndria de ilhotas de ratas senescentes através da utilização de 

drogas específicas . 

Avaliação da função mitocondrial com medidas do gradiente do potencial 

elétrico mitocondrial e autofluorescência do NAD(P)H das ilhotas de 

ratas senescentes. 

Avaliar a ultra-estrutura mitocondrial em ilhotas de ratas senescentes. 
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3. Justificativa 

Entendemos o envelhecimento como um importante campo de 

investigação da ciência uma vez que este processo encontra-se fortemente 

relacionado à RI e ao DM2. 

 O conhecimento dos mecanismos celulares e moleculares que estão 

envolvidos na disfunção das células β no envelhecimento pode se tornar 

importante no desenvolvimento de estratégias não apenas preventivas, mas 

também terapêuticas, uma vez que o DM2 apresenta alta prevalência na 

população idosa. 
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4- Materiais e Métodos 

 

4.1 Animais: 

 Para o presente estudo foram utilizadas ratas Wistar 2BAW, 

provenientes do Biotério do Instituto Nacional de Farmacologia (INFAR), da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Após a submissão e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa foi dado início aos procedimentos 

experimentais. Os animais foram distribuídos nos seguintes grupos 

experimentais:  

1) Adulto: ratas com idade entre 4-5 meses. 

2) Senescente: ratas com idade entre 24-25 meses.  

Os animais tiveram livre acesso à água e ração padrão, e foram 

mantidos em gaiolas coletivas sob condições padronizadas de iluminação (ciclo 

claro/escuro de 12 h) e temperatura de 22±2 °C.  

 

4.2 Técnica de Isolamento das Ilhotas: 

 Ratas senescentes e adultas foram pesadas e em seguida 

eutanasiadas por decaptação e o sangue coletado para dosagem de insulina 

por radioimunoensaio (RIA). Posteriormente, as ratas foram lavadas para 

retirada do excesso de pêlos e resíduos que pudessem vir a prejudicar o 

isolamento das ilhotas. A cavidade abdominal foi aberta com tesoura e o 

ducto biliar localizado, sendo a ramificação que vai para o intestino delgado 

bloqueada (figura 6). Um pequeno corte do terço proximal do ducto biliar foi 

realizado para introdução de um escalpe (25G) através do qual foi injetado 

solução de Hanks contendo colagenase tipo V (8 mg/rato). As figuras 6 e 7 



22 

 

mostram respectivamente o pinçamento do ducto biliar e a perfusão do 

pâncreas com a enzima para posterior isolamento das ilhotas. 

 

Figura 6: Localização do ducto biliar e bloqueio de sua porção final. 

 

Figura 6: Canulação do ducto hepático e introdução da colagenase V diluída em solução de 

Hanks para digestão da porção exócrina do pâncreas. 
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4.3 Digestão Enzimática 

Após a injeção da solução de colagenase (Fig. 7), o pâncreas foi 

separado do intestino com uma tesoura e transferido para uma placa de Petri. 

O baço foi retirado juntamente com o excesso de tecido gorduroso, linfonodos 

e vasos sanguíneos maiores e o pâncreas foi cortado em pedaços grandes e 

colocado em tubo de 50 mL que posteriormente foi incubado por 24 min a 37º 

C para melhor ação da enzima. Após foi realizada agitação do tubo por cerca 

de 1 min. A ação enzimática foi interrompida por meio de três lavagens de 1 

min e 30s/cada com solução de Hanks a 4ºC. 

Ao final das lavagens, as ilhotas foram coletadas, uma a uma, por 

aspiração com auxílio de uma pipeta Pasteur previamente estirada e de uma 

lupa e então fixadas em lamínulas contendo 1µL de matrigel e 1µL de Hanks, 

para serem posteriormente adaptadas às câmaras de Leiden para estudo da 

fluorescência ou reservadas para realização de outras metodologias 

experimentais.  

 

4.4 Metodologias utilizadas  

 

Secreção estática de insulina 

Grupos de 4 ilhotas pancreáticas foram transferidas para placas de cultura 

com 24 poços contendo 0,5 ml de solução de Krebs suplementada com 0,5% 

de albumina bovina (m/v) e 5,6 mM de glicose. A seguir as placas foram 

acondicionadas em banho-maria a 37°C, e mantidas por 30 min em ambiente 

controlado (umidificado e gaseificado com 95% O2/5%CO2). O pH da solução 

foi ajustado para 7,4 pela injeção desse gás. A solução de pré-incubação foi 
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rapidamente removida e substituída por nova solução de incubação contendo 

os seguintes estímulos combinados ou não: 2,8; 8,3 e 16,7 mM de glicose; 30 

mM de K+ ou 100 M de carbacol (Cch). Após 1h de incubação, o 

sobrenadante foi removido, transferido para tubos de ensaio e armazenado a –

20°C para posterior dosagem de insulina por RIA (Scott e cols., 1981). 

 

Conteúdo total de insulina 

Grupos de quatro ilhotas foram reservadas em ependorfs e sonicadas 

com a menor quantidade possível de líquido (Krebs) para posterior extração do 

conteúdo total de insulina.  

 

RIA   

A insulinemia e as amostras da secreção estática de insulina foram 

quantificadas pelo método de RIA (Scott e cols., 1981), utilizando-se anticorpo 

específico anti-rato (doado gentilmente pelo Dr. Leclerq-Meyer, Free University, 

Brussels, BEL), insulina de rato para traçar a curva padrão (Crystal Chem. Inc., 

Downers Grove, IL, USA) e insulina recombinante humana marcada com Iodo 

125 (Amersham Biosciences, Little Chalfont, Bucks, UK). Para separação da 

insulina livre da porção antígeno-anticorpo formada foi utilizado o método do 

carvão ativado e dextran. 

 

Medidas da [Ca2+]c 

Ilhotas pancreáticas foram incubadas em 1 mL de Krebs, contendo 5,6 

mM de glicose por 1h em presença de 5 M fura-2/AM dissolvido em DMSO 

(0,1%), em estufa gaseificada com 95% O2/5%CO2, e temperatura de 37ºC. 

Paralelo a isso, foram preparadas lâminas de vidro com polilisina. Após 
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incubação com o fura 2/AM, as ilhotas foram transferidas para as lâminas 

tratadas com polilisina, e colocadas em diferentes estímulos como descrito na 

seção Resultados. As imagens das oscilações de Ca2+ foram captadas a cada 

5s com aparelhagem adequada (câmera ORCA-100 CCD, Hammamatsu 

Photonics Iberica; filtro duplo com rotação Lambda-10-CS, Sutter Instrument 

Company; filtros de 340 e 380 nm, Omega Opticals). As ondas excitatórias de 

340 e 380 nm (F340 e F380, respectivamente) foram selecionadas por uma 

fonte de luz de xenônio e a emissão foi de 510 nm. A alteração na 

concentração de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i) foi detectada como uma mudança na 

proporção F340/F380 (Loew, 1993; Quesada e cols., 2002), e os dados foram 

obtidos utilizando o programa ImageMaster3 (Photon Technology International). 

A amplitude da variação e o conteúdo total de Ca2+ (área abaixo da curva: 

AUC) foram determinados após a adição dos diferentes estímulos como 

descrito na seção Resultados.  

 

Medidas da [Ca2+]c nos estoques intracelulares (RE e Mitocôndria) 

Para verificar alterações do Ca2+ intracelular em ilhotas pancreáticas 

câmaras de Leiden foram ajustadas à plataforma de um sistema de 

microscopia de fluorescência invertido (Nikon TE 300, Nikon, Osaka, Japan), 

acoplado a uma câmera digital (CCD Quantix 512 – Roper Sci, Princeton 

Instrumentes, USA). Para o registro e análise das imagens foi utilizado o 

programa Spectralyser (Paul Anderson, NJ, USA). A aquisição das imagens foi 

realizada com objetiva de 40x (Nikon TE 300 - Nikon Osaka, Japan). A 

fluorescência do Ca2+ foi registrada em tempo real, no decorrer de 150 imagens 

com intervalo de 10s. Para este estudo as ilhotas foram incubadas com solução 
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de Krebs suplementada com 5,6 mM de glicose contendo 5 μM de fura-2/AM 

(Molecular Probes; Eugene,OR, USA) por 1h a 37ºC. Após período de 

incubação os registros foram feitos na ausência de fura-2/AM, e apenas na 

presença de krebs . A razão de fluorescência entre os comprimentos de onda: 

340 nm e 380 nm foi utilizada para a análise dos resultados. Os dados foram 

expressos por meio do transiente de Ca2+, ou seja, avaliação do efeito máximo 

da razão de fluorescência no intervalo de tempo considerado.  

Para o estudo do transiente de Ca2+ verificamos: 

1- O efeito de 100 μM de acetilcolina (ACh) sobre a mobilização intracelular de 

Ca2+.  

2- Efeito de 1 μM de tapsigargina (TAP) inibindo a SERCA e promovendo a 

liberação do Ca2+ compartimentalizado no RE (Takemura e cols., 1989). 

3- Efeito de 5 μM de FCCP (p-trifluoromethoxy carbonyl cyanide phenyl 

hydrazone) que é um protonóforo com capacidade de dissipar o potencial 

elétrico mitocondrial promovendo a liberação do Ca2+ compartimentalizado na 

mitocôndria. 

 

Medidas da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) 

 

Para o registro das espécies reativas de oxigênio nas ilhotas, foi utilizada 

a microscopia confocal. Esse tipo de microscópio permite a melhor visualização 

dos planos em foco e eliminação de planos não focais. O equipamento (Zeiss 

LSM-510 META, Carl Zeiss, NY, USA) possui um sistema de laser de varredura 

que excita o fluoróforo da amostra fazendo com que este emita uma luz que é 

projetada para o pinhole. A função do pinhole consiste em bloquear os feixes 
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de luz vindos dos planos não-focais e permitir a passagem da luz refletida 

pelos planos que estiverem em foco. 

Para realização do experimento, as ilhotas foram isoladas e carregadas 

com 5 µM de CM-H2DCFDA (“5-(and-6)-chloromethyl-2',7'-

dichlorodihydrofluorescein diacetate acetyl ester”) em banho a 37º C por 40 

mim. O CM-H2DCFDA é oxidada a 2’,7’-diclorofluoresceína (DCF) na presença 

de espécies reativas, especialmente as EROs (Vowels e cols., 1995), sendo 

que o produto é altamente fluorescente.  A aquisição das imagens ocorreu a 

cada 1 min utilizando-se microscopia confocal com sistema META (laser de 

Argônio/Criptônio) sendo o fluoróforo excitado à 488 nm e a emissão registrada 

em 505 nm.  

 

Autofluorescência de NAD(P)H 

Para o estudo da autoflorescência de NAD(P)H foi utilizado o sistema 

multifotón de microscopia confocal (Zeiss LSM-510 META, Carl Zeiss, NY, 

USA), sendo a excitação em comprimentos 710 nm e emissão a 550 nm. 

Quando excitada pela luz UV o NAD(P)H é uma molécula autofluorescente, 

enquanto sua forma oxidada não é fluorescente. Os experimentos foram 

iniciados com aquisição da fluorescência basal, e posteriormente as ilhotas 

foram estimuladas com diferentes concentrações de glicose (5,6; 8,3 e 16,7 

mM). As imagens foram adquiridas com intervalos de 1 min. Ao final dos 

estímulos com as diferentes concentrações foi feita a média da 

autofluorescência. 
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Avaliação do potencial elétrico mitocondrial (ΔΨm)   

  Para a detecção da variação do potencial elétrico mitocondrial foi 

utilizada a microscopia confocal. As ilhotas foram incubadas à temperatura 

ambiente por 15 min com o indicador TMRE (“tetramethylrhodamine, ethyl 

ester,perchlorate”) na concentração de 40 nM. O TMRE é um indicador 

lipofílico e catiônico, excitável com laser nos comprimentos de onda de 540 nm 

e emissão em 580 nm.  Os experimentos foram iniciados com aquisição da 

fluorescência basal seguida da adição de diferentes concentrações de glicose 

(5,6; 8,3 e 16,7mM) e por fim foi adicionado FCCP na concentração de 5 μM.  

As imagens foram registradas com intervalos de 10s (Loew, 1993).  

 

Microscopia eletrônica de transmissão  

Após retirada dos pâncreas, estes foram fixados em solução de 

glutaraldeído (2%) em tampão fosfato (PB; pH 7,2) por 4h a 4ºC. Em seguida 

foram realizadas lavagens com salina/sacarose (3 x); o pâncreas foi refinado 

com tetróxido de ósmio em PB por 1h a 4ºC. Após este período, foram 

realizadas lavagens em solução salina/sacarose, seguida da incubação dos 

fragmentos pancreáticos em acetato de uranila (0,5%) em solução de 

sacarose por 12h a 4ºC. A desidratação das amostras foi realizada em etanol 

(concentrações crescentes: 30-100%). A inclusão foi feita em mistura de óxido 

de propileno em meio de inclusão (1:1). Cortes (0,5 µm) foram realizados em 

ultramicrótomo (Sorvall, modelo Porter-Blum MT-1). Os cortes com maior 

número de ilhotas foram submetidos a cortes ultrafinos (70 nm), coletados em 

malha de cobre e contrastados com acetato de uranila (a 2%, 5 min), lavados 

em água destilada e tratados com citrato de chumbo (5 min). As 
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eletromicrografias deste material foram realizadas em microscópio eletrônico 

de transmissão (Carl Zeiss EM-900, 80 kV).  

 

Método imunohistoquímico para marcação de células apoptóticas 

(TUNEL)  

 Os pâncreas coletados de ratas senescentes e adultas foram fixados 

em solução de paraformaldeído (4%) por 24h. Depois de incluídos em parafina 

foram obtidos os cortes histológicos (5 μm) em micrótomo. Para a realização 

da marcação de células apoptóticas, o método escolhido foi o de TUNEL 

(“terminal dUTP nick end labeling”, Apopt Tag® Plus Peroxidase In Situ 

Apoptosis Detection Kit da Chemicon International, USA”) no qual obtém-se a 

ligação do nucleotídeo ao terminal 3’-OH do DNA fragmentado. A análise das 

imagens foi realizada em microscópio de luz ([LS1])  com imagens registradas 

em objetiva de 40x e analisadas em programa Image-Pro Express (Media 

Cybernetics, MD, USA[LS2]). Após a análise de todo o campo, foram 

fotografadas o maior número possível de ilhotas encontradas nos cortes do 

pâncreas, o número total de ilhotas e as células TUNEL positivas foram 

contadas (Gavrielli e cols., 1992). Foram feitos controles positivos utilizando 

células de tecido mamário fornecidas pelo Kit.  

 

Análise estatística 

Os resultados são expressos como média  EPM e analisados por meio 

de teste t de Student. P ≤ 0,05 foi adotado como critério de significância.                                                                                                                                
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4- Resultados 
 

Ratas do grupo Senescente apresentaram maior peso corporal quando 

comparado ao grupo adulto (P ≤ 0,05) e a insulinemia no estado alimentado foi 

similar entre os grupos estudados (0,88  0,22 vs 0,90  0,16 ng/ml, 

senescentes e adultas, respectivamente).  

 
Secreção Estática de Insulina 

 A Figura 8 (A) mostra a secreção estática de insulina na presença de 

2,8; 8,3 e 16,7 mM de glicose. Ilhotas isoladas de ratas senescentes 

apresentaram menor secreção de insulina em resposta a 8,3 mM de glicose 

quando comparado à ilhotas de ratas adultas (P ≤ 0,05). Na concentração 

basal (2,8mM de glicose) e na maior concentração (16,7mM de glicose) a 

secreção de insulina foi semelhante nos dois grupos.  Após o estímulo pelo 

agonista muscarínico, o Cch (100 M), ilhotas do grupo senescente secretaram 

menor quantidade de insulina comparado às ilhotas do grupo adulto (P ≤ 0,05; 

Fig 8B).  

O conteúdo total de insulina foi 29% menor no grupo senescente em 

relação ao grupo adulto (87  11 versus 123 ± 14 ng/ilhota, respectivamente; P 

< 0,05). 
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A       B 

Figura 8: (A) Secreção estática de insulina na presença de diferentes concentrações de 

glicose (G) e em resposta ao Cch em ilhotas isoladas de ratas senescentes e adultas. Grupos 

de 4 ilhotas foram incubadas por 1h com2,8; 8,3 e 16,7 mM de glicose (G) na presença ou 

ausência de 100 M de Cch. Dados representam a média ± EPM (n = 15-19).  * P < 0,05 vs 

adulto, no mesmo estímulo avaliado. 

 

Variação da [Ca2+]c em ilhotas pancreáticas 

Na figura 9 podem ser observadas as variações dos íons Ca2+ quando 

as ilhotas do grupo senescente e adulto foram perfundidas com 30 mM de K+. 

O aumento da [Ca2+]c foi menor nas ilhotas senescentes em relação às ilhotas 

de ratas adultas quando comparado a amplitude e AUC da variação da [Ca2+]c 

(Fig 9A e 9B) (P < 0,04). 
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Figura 9: Variação da [Ca
2+

]c em ilhotas de ratas senescentes (B) e adultas (A) na presença de 

30 mM de K
+
. As ilhotas foram incubadas por 1h em solução de Krebs contendo 5,6 mM de 

glicose e 5 M de fura-2AM. Após esse período, as ilhotas foram colocadas em câmara de 

perfusão e expostas a 2,8 mM de glicose (G2.8) na presença ou ausência de 30 mM de K
+
 

como indicado pelas barras superiores. (C) Análise da amplitude e (D) da AUC das oscilações 

de íons Ca
2+

. Valores representam média ± EPM (n = 4-5). *P < 0,05 em relação às ilhotas de 

ratas adultas. 

 

A perfusão com Cch (100 M) sugere uma menor mobilização 

intracelular de Ca2+ (Fig 10B) nas ilhotas do grupo senescente em relação às 
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ilhotas do grupo adulto (figura 10A). Não foi observada diferença no total (AUC) 

e amplitude da mobilização intracelular de Ca2+ estimulada pelo Cch entre os 

grupos estudados (Fig 10C e 10D). 

 

 

Figura 10: Variação da [Ca
2+

]i estimulado por 100 M de Cch em ilhotas de ratas Senescentes 

(B) e Adultas (A). As ilhotas foram incubadas por 1h em solução de Krebs contendo 5,6 mM de 

glicose e 5 M de fura-2AM. Após esse período, as ilhotas foram colocadas em câmara de 

perfusão e expostas à solução de Krebs sem Ca
2+

, contendo 250 M de diazoxida, 10 mM de 

EGTA, 8,3 mM de glicose na presença de 100 M de Cch como indicado pelas barras 

superiores. (C) Análise da amplitude e (D) da AUC da mobilização intracelular de íons Ca
2+

. 

Valores representam média ± EPM (n = 5-6). 
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Resultados anteriores obtidos em nosso laboratório mostraram que 

FCCP (5M) em líquido normal induziu menor aumento de [Ca2+]c nas ilhotas 

senescentes. As ilhotas de ratas senescentes também apresentaram menor 

resposta ao estímulo com ACh (100 M).  

Para esclarecer a participação do RE e da mitocôndria foram realizados 

experimentos com ACh (100 M) na presença de 1 M de tapsigargina (Tap) 

(Fig 11A e B). A Tap ao inibir a SERCA promove liberação do Ca2+ do RE. 

A presença de Tap e posterior adição de ACh produziram um pequeno 

aumento de [Ca2+]c nos dois grupos sem ter sido evidenciada diferença 

estatística entre as ilhotas senescente e adultas.     

A       B 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140

Adulto

Numero de Imagens
3,5min

TAP

ACh

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140

Senescente ACh

TAP

3,5min
Numero de Imagens   

Figura 11: Variação da [Ca
2+

]c após a adição de 100 µM de ACh na presença de 1 µM de 

tapsigargina (TAP) em ilhotas de ratas senescentes (B) e adultas (A). As ilhotas foram 

incubadas por 1h em solução contendo 2,8mM de glicose e 5 µM de fura-2AM, após esse 

período, as ilhotas foram colocadas em câmara para registro de fluorescência e as imagens 

foram registradas com intervalos de 10s. Valores representam média ± EPM (n = 4 animais). 
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Foi utilizado FCCP (5 M) protonóforo capaz de dissipar o gradiente 

elétroquímico mitocondrial (Ψm) através da membrana mitocondrial interna e 

reduzir sua força eletroquímica, permitindo a liberação do Ca2+ mitocondrial na 

presença de 1 M de Tap em líquido nominalmente sem Ca2+ (Figura 12). A 

amplitude média induzida pela Tap nas ilhotas de ratas senescentes foi 

semelhante às ilhotas adultas. FCCP causou um aumento de [Ca2+]c similar 

entre os grupos porém muito menor do que a elevação obtida pelo FCCP em 

líquido normal (Fig 12).  
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Figura 12: Variação da [Ca
2+

]c estimulada por 5 µM de FCCP na presença de 1µM de 

tapsigargina (TAP) em ilhotas de ratas senescentes (B) e adultas (A). As ilhotas foram 

incubadas por 1h em solução contendo 2,8 mM de glicose e 5 µM de fura-2AM, após esse 

período, as ilhotas foram colocadas em câmara para registro de fluorescência em líquido 0 

Ca
2+

 e as imagens foram registradas com intervalos de 10s. Valores representam média ± EPM 

(n = 4 animais). 
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Autofluorescência do NAD(P)H 

Na Figura 13 pode ser observado o aumento da fluorescência de 

NAD(P)H após período de estímulo das ilhotas com diferentes concentrações 

de glicose (5,6; 8,3 e 16,7 mM). A elevação na concentração de glicose a partir 

de 5.6 mM para 16,7 mM produziu menor aumento da autofluorescência de 

NAD(P)H nas ilhotas de ratas senescentes (10,12 ± 3,26) comparadas com as 

ilhotas adultas (70,06 ± 6,46, P < 0,05). 

 

          

 

 

Figura13: (A) Autofluorescência do NAD(P)H em ilhotas isoladas de ratas senescentes e 

adultas. As imagens de fluorescência foram registradas em 2,8 mM de glicose (basal) e na 

presença de 5,6; 8,3 e 16,7 mM de glicose. (B) Valores representam o aumento médio da 

fluorescência ao final na concentração final de 16,7mM de glicose. ∆(F-F0) ± EPM (n = 4 

animais). *P < 0,05 relação a Adultas. 
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Variação do potencial elétrico mitocondrial (ΔΨm)   

Ao analisar os registros de fluorescência do potencial elétrico 

mitocondrial por meio da sonda TMRE, observamos que as ilhotas de ratas 

senescentes apresentaram menor fluorescência basal, evidenciando menor 

incorporação do indicador (53,17 ± 4,79 vs 123,9 ± 26,14; respecitivamente, P 

< 0,05) (Fig 14A e 14B). Por outro lado não foi observada diferença na 

fluorescência quando as ilhotas foram estimuladas por diferentes 

concentrações de glicose (5,6; 8,3 e 16,7 mM) ou mesmo com adição de ACh 

(100 M) (dados não apresentados).  
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B 

 

Figura 14: (A) Registros das três últimas imagens no período basal da variação do potencial 

elétrico mitocondrial (ΔΨm) em ilhotas do grupo senescente e adulto incubadas com a sonda 

fluorescente TMRE. As ilhotas foram incubadas com TMRE em solução de Krebs contendo 2,8 

mM de glicose e 40 nM de TMRE. As imagens foram registradas com intervalo de 10s. (B) 

Valores representam média ± EPM da fluorescência de TMRE em resposta à 2,8 mM de 

glicose em ilhotas de ratas senescentes e adultas (n = 6 animais). *P < 0,05 relação a adultas. 

 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) 

 
Ilhotas senescentes apresentaram maior fluorescência basal do 

indicador CM-H2DCFDA quando comparado às ilhotas adultas 

respectivamente (76,34 ± 1,95 vs 43,32 ± 15,46; respectivamente P < 0,05), 

sugerindo maior concentração de EROs no grupo de animais senescentes em 

condições basais  (Fig 15).  
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        A             
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Figura 15: (A) Registros da fluorescência do DCF em ilhotas isoladas de ratas senescentes e 

adultas. As ilhotas foram incubadas com 5µM de CM-H2DCFDA por 45 min em solução de 

Krebs contendo 2,8 mM de glicose. As imagens foram registradas com intervalo de 1 min com 

total de 5 min de registro da fluorescência basal. (B) Valores representam média ± EPM da 

fluorescência para DCF em ilhotas Senescentes e Adultas frente à 2,8 mM de glicose (n = 4 

animais). *P < 0,05 relação a Adultas. 
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Ultraestrutura da mitocôndria de células β da ilhota pancreática 

 

Nas Figuras 16 e 17 podem ser observadas as análises qualitativas 

ultra-estruturais das células β que compõem a ilhota pancreática do pâncreas 

de ratas adultas (Fig. 16) e senescentes (Fig. 17). As células β são facilmente 

identificadas dentro da ilhota uma vez que, os grânulos de insulina presentes 

nas células β possuem um “contorno branco” à sua volta (característico dessa 

célula).  A avaliação realizada por meio de microscopia eletrônica demonstrou 

que as células β do grupo adulto apresentam sua arquitetura bem preservada 

sendo possível notar claramente a delimitação entre as células. Além disso, foi 

possível evidenciar a ultraestrutura de mitocôndrias presentes nas células β 

com suas cristas e dupla membrana bem evidentes (aparentemente sem 

nenhum tipo de dano na sua morfologia).   
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Figura 16: Eletromicrografias das células β da ilhota pancreática de ratas adultas (A) e suas 

respectivas mitocôndrias (B) indicadas pelas setas. (C) Mitocôndrias das células das ilhotas de 

ratas Adultas com cristas mitocondriais bem definidas e organizadas. 
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Ao avaliarmos as células β de ilhotas de animais senescentes, estas 

apresentam desorganização ultra-estrutural da sua arquitetura celular com 

grande número de lisossomos e corpos residuais em seu citoplasma, o que não 

foi evidenciado nas ilhotas de animais adultos. Outro ponto importante da 

avaliação é referente às mitocôndrias. Estas não apresentaram suas cristas 

evidentes o que se pode sugerir um possível dano morfológico. Estas 

alterações não foram observadas nas células β das ilhotas de ratas adultas que 

demonstraram sua ultra-estrutura organizada com mitocôndrias apresentando 

aspecto bem definido de suas cristas e ausência de lisossomos e corpos 

residuais no citoplasma. Torna-se relevante destacar que foram encontradas 

células β em aparente processo apoptótico, pois algumas das células do grupo 

senescente apresentaram invaginações no envoltório nuclear (Fig. 18) as quais 

não foram observadas nas células β de ilhotas de ratas adultas.  
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Figura 17: (A) Eletromicrografia das células β da ilhota pancreática de ratas Senescentes. (B) 

Mitocôndrias das células β da ilhota Senescente (setas) e a presença de maior número de 

lisossomos e de corpos residuais (indicados pelos círculos). (C) Mitocôndrias das células β da 

ilhota de ratas Senescentes com sua organização ultra-estrutural alterada apresentando cristas 

não evidentes.  
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Figura 18: Eletromicrografia da célula β da ilhota pancreática de rata senescente 

demonstrando a invaginação do envoltório nuclear o que caracteriza processo apoptótico 

(indicado pelas setas). 

  

 
Apoptose 
 

Como pode ser observado nas figuras 19 e 20, não foram observadas 

marcações de células apoptóticas nas ilhotas pancreáticas do grupo 

senescente e do adulto. Contudo, células TUNEL positivas foram detectadas 

no tecido exócrino do pâncreas do grupo senescente (Fig.14) quando 

comparado ao grupo adulto (Fig. 20). 
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Figura 19: Pâncreas coletado de rata do grupo adulto corado com hematoxilina de Carrase 

onde é possível a visualização de uma ilhota pancreática (seta).  

 

 

Figura 20: Pâncreas de rata senescente corado com hematoxilina de Carrase onde é possível 

a visualização de uma ilhota pancreática (seta). Não foi encontrada nenhuma marcação 

TUNEL positivo na porção endócrina do corte, no entanto foi possível evidenciar marcação 

TUNEL positivo (coloração marrom acastanhado) na porção exócrina do corte. 
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5. Discussão 

 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que a função da 

célula  está comprometida com o envelhecimento. As ilhotas de ratas 

senescentes apresentaram redução da secreção de insulina quando expostas 

à 8,3mM de glicose e também ao Cch (100μM) quando comparadas às ilhotas 

de animais adultos. O conteúdo total de insulina também foi menor nas ilhotas 

de rata senescentes.  

Quando avaliamos parâmetros relacionados à função mitocondrial, foi 

possível evidenciar que a amplitude da autofluorescencia de NAD(P)H em 

resposta à glicose foi menor nas ilhotas de ratas senescentes, sugerindo 

reduzida atividade metabólica nestes animais. Além disso, ilhotas de ratas 

senescentes incubadas com TMRE, fluoróforo catiônico capaz de monitorar o 

∆Ψm, mostraram também uma menor incorporação do indicador. Ao avaliarmos 

o acúmulo de EROs por fluorescência foi possível evidenciar também maior 

acúmulo dessas EROs em ilhotas de animais senescentes. Ainda, a 

microscopia eletrônica revelou alterações da ultra-estrutura mitocondrial e 

indícios de apoptose nas células β.  

A avaliação da sinalização de Ca2+ mostrou que a adição do KCl (30mM) 

induziu menor aumento do [Ca2+]c nas ilhotas senescentes sugerindo alteração 

da sinalização de Ca2+ com possível comprometimento dos canais do tipo 

VOC. Em conjunto estes resultados sugerem que o envelhecimento 

compromete a capacidade secretória de insulina que pode estar associada ao  

estresse oxidativo, às alterações funcionais e estruturais da mitocôndria,  bem 

como à sinalização de  Ca2+.  



49 

 

 O envelhecimento humano está associado ao declínio funcional das 

células β com redução na sensibilidade à glicose (Khan, 2003; Petersen e cols. 

2003). 

 Nossos resultados com ilhotas isoladas de animais senescentes 

apresentaram redução na secreção de insulina na presença de 8,3 mM de 

glicose quando comparado às ilhotas adultas (Fig 8A). Observamos também 

que ilhotas de animais senescentes apresentaram conteúdo total de insulina 

reduzido.  

Além da glicose, a secreção de insulina pode ser modulada por vários 

nutrientes, neurotrasmissores e hormônios (Gilon e Henquin, 2001; Tengholm e 

Gylfe, 2009). 

Em nosso estudo observamos que na presença do Cch as ilhotas de ratas 

senescentes apresentaram menor potencialização da secreção de insulina 

quando comparado à ilhotas de ratas adultas. Contudo, em relação à 

sinalização de Ca2+, foi observado que a perfusão com Cch não mostrou 

diferença estatistica entre ratas senescentes e adultas (Fig 10), apesar de 

haver uma tendência à redução da resposta no grupo senescente. 

O sistema nervoso autonômo possui papel de destaque sobre a 

regulação da secreção de insulina, uma vez que as ilhotas são inervadas por 

terminações derivadas do nervo vago que liberam ACh, a qual se liga à 

receptores muscarínicos nas células β (Gilon e Henquim, 2001). A secreção é 

estimulada pela glicose e potencializada pela ACh por ativar a PLC que 

hidrolisa fosfoinositídeos de membrana, gerando IP3 e DAG, os quais 

contribuem para o aumento da [Ca2+]c e  ativação da PKC, respectivamente 

(Gilon e Henquin, 2001; Thore e cols., 2007).  
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Dados da literatura demonstraram que a ativação da PLC não requer a 

interação de um ligante a um receptor acoplado à PLC (Garcia e cols.,1988; 

Thore e cols., 2005; Thore e cols., 2007). Estas evidências mostram que os 

mensageiros formados por esta enzima são importantes para o processo 

secretório estimulado pela glicose. 

As PKCs são serina/treonina quinases cuja família é classificada em 

quatro grupos: as isoformas convencionais ou cPKC, que são ativadas pelo 

Ca2+ e DAG ou ésteres de forbol, dentre elas pode-se citar: , I, II e . As 

PKC novas (nPKC) que não necessitam de Ca2+, mas são ativadas por DAG ou 

ésteres de forbol, incluem as isoformas: , ,  e . E as isoformas atípicas ou 

aPKC, que não necessitam de Ca2+ e/ou DAG ( e /). Em ilhotas pancreáticas 

a isoforma  predomina, contudo há relatos da contribuição de outras 

isoformas (, ,  e ) para o processo de secreção (Arkhammar e cols., 1994; 

Jones e Persaud, 1998). 

Várias proteínas são fosforiladas pela PKC nas ilhotas, dentre elas estão 

proteínas envolvidas no movimento e exocitose dos grânulos de insulina como: 

MARCKS (myristoylated alanine-rich C Kinase substrate) que se liga à actina e 

à Ca2+/Calmodulina e está implicada no movimento dos grânulos (Blackshear 

PJ, 1993); e a proteína associada ao sinaptossoma de 25 KDa (Yang Y e cols., 

2007; Shu e cols., 2008). Já foi demonstrado que a fosforilação da SNAP-25 

promovida pela PKC aumenta a sensibilidade do aparato exocitótico aos íons 

Ca2+, bem como a formação do complexo SNARE (soluble N-ethylmaleimide-

sensitive factor attached protein) tanto em linhagem de células  (Shu Y e cols., 

2008), neurônios e outras células endócrinas (Wu e cols., 2001; Yang Y e cols., 

2007).  
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A estimulação da célula  por glicose ativa a PKC (Calle e cols.,1992; 

Nesher e cols., 2002). Esta quinase portanto, desempenha papel importante 

sobre o estímulo/secreção de insulina em resposta aos nutrientes e agentes 

potencializadores, e sua ação deve ser considerada no grupo senescente. 

Ihm e cols. (2007) observaram alteração na secreção de insulina com o 

envelhecimento, demonstrando que este resultado ocorre por redução da 

expressão dos genes insulin-2 e GLUT2 que podem sofrer downregulation com 

o avanço da idade (McKinnon e Docherty, 2001; Ihm e cols., 2007).   

A atividade secretora de insulina está fortemente vinculada ao 

metabolismo de glicose (além de outros substratos energéticos) e também ao 

metabolismo mitocondrial (Newshome e cols., 2006), sendo secreção de 

insulina dependente de ATP ou NAD(P)H produzidos na via glicolítica 

(Asanuma e cols., 1997). A molécula de NAD(P)H é autofluorescente 

constituindo um importante indicador da atividade metabólica mitocondrial. 

Em nosso trabalho, as ilhotas isoladas de ratas senescentes quando 

estimuladas por diferentes concentrações de glicose (5,6; 8,3; 16,7mM) 

apresentaram menor autofluorescência do NAD(P)H quando comparadas às 

ilhotas adultas (Fig. 13). Esta resposta sugere diminuição da atividade 

metabólica da célula β que pode contribuir para a redução da resposta 

secretória de insulina na presença de 8,3 mM de glicose.  

Luciane e cols. (2006) demonstraram que a dinâmica do NAD(P)H exibe 

resposta dependente da concentração de glicose, fato que foi possível 

evidenciar em nossos experimentos. 

NAD(P)H também tem sido associado ao estado redox do canal de K+ 

voltagem dependente (Kv). Esse canal auxilia o processo de repolarização da 
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membrana agindo de forma contrária ao canal de KATP. Uma das subunidades 

do canal Kv possui sítio de ligação para NAD(P)H que parece ser o sensor 

modificador da regulação do canal. A ligação de NAD(P)H com a subunidade 

do canal Kv inibe a repolarização da membrana durante a secreção de insulina 

estimulada por glicose (Jitrapakdee e cols., 2010). 

Com o envelhecimento há diminuição do potencial elétrico mitocondrial 

(ΔΨm), redução da síntese protéica, transcrição e expressão de genes que 

codificam proteínas da cadeia respiratória podendo levar à alteração da função 

mitocondrial (Hagen e col, 1997; Xiong e col, 2002). Por outro lado o aumento 

na produção de EROs constitui também um fator importante no prejuízo da 

função mitocondrial e no desencadeamento da apoptose (Sastre e cols., 2003). 

O envolvimento de espécies radicalares no envelhecimento foi 

proposto pela primeira vez por Harman em 1956. Para este autor, o 

envelhecimento é resultado do acúmulo de lesões moleculares provocadas 

pelas reações dos radicais livres nos componentes celulares ao longo da 

vida, que conduz a perda da funcionalidade (Harman, 1956). O acúmulo 

dessas moléculas com o envelhecimento, nos diferentes tecidos, pode ser 

resultante do aumento da produção de EROs, da diminuição da capacidade 

antioxidante, e/ou, de alterações na velocidade de remoção das mesmas 

(Mota e cols, 2004). 

A redução da atividade metabólica indicada por reduzida produção de 

NAD(P)H em resposta à glicose pode resultar em maior acúmulo de EROs (Wu 

e cols. 2004).  As EROs produzidas durante a fosforilação oxidativa são 

neutralizadas pelo sistema redox glutationa, e o NAD(P)H constitui fator 

fundamental para manutenção do estado redox celular (Freeman e cols. 2006; 
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Kowaltowski e cols., 2001). 

 Dados preliminares obtidos em relação ao sistema antioxidante pelas 

medidas da razão glutationa reduzida/oxidada não demonstram diferença entre 

os grupos senescente e adulto, porém, estudos de outras moléculas 

antioxidantes como a CAT e SOD serão realizados para a certificação da 

eficiência das defesas antioxidantes nas ilhotas senescentes. 

O estresse oxidativo, por sua vez, é caracterizado por desequilíbrio 

entre excessiva produção de EROs e limitada defesa antioxidante. Alteração 

na secreção de insulina constitui característica do DM, com alterações na 

função mitocondrial derivado do estresse oxidativo (Persuade e Jones, 1993).  

O estresse oxidativo, pode causar alterações no estado redox da 

glutationa, mudando a relação forma reduzida e oxidada (GSH/GSSG). Esta 

condição está vinculada em geral a DM (Pastore e cols., 2003). Li e cols. 

(2009) observaram que a exposição temporária das células β ao H2O2 prejudica 

o metabolismo da glicose, a secreção de insulina e aumenta a formação de 

EROs. Mesmo no período de recuperação sem H2O2, o consumo de oxigênio e 

a produção de ATP apresentam-se reduzidos. Estes efeitos são 

correlacionados à downregulation de subunidades da cadeia respiratória 

demonstrando que o estresse oxidativo agudo induz disfunção das células β e 

danos nos componentes mitocondriais. 

As células β pancreáticas são caracterizadas normalmente por 

expressar reduzida quantidade de enzimas neutralizadoras das EROs como: 

SOD, CAT e GPx (Yu e cols., 2006) tornando essas células particularmente 

suscetíveis aos ataques oxidativos com redução na produção de ATP e 

secreção de insulina (Lortz e cols., 2005; Eto e cols., 1999). 
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Em nosso estudo, observamos aumento significativo de EROs nas 

ilhotas de ratas do grupo senescente (detecção por meio do indicador DCF)  

quando comparado às ilhotas adultas (Fig 14 e 15).  

A análise ultra-estrutural qualitativa por microscopia eletrônica 

evidenciou alterações na morfologia das mitocôndrias das ratas senescentes, 

com a maior presença de lisossomos e corpos residuais no citoplasma. Em 

estudo de células do músculo liso intestinal de ratas senescentes, Lopes e 

cols. (2004) também evidenciaram mitocôndrias com cristas degeneradas e 

com ruptura de membrana, o que parece confirmar o papel central da 

mitocôndria no processo do envelhecimento. 

Observamos em nosso estudo que as ilhotas de ratas senescentes 

apresentaram menor incorporação da sonda TMRE, indicando alteração no 

ΔΨm. Alterações nos complexos da cadeia de transporte de elétrons podem 

gerar diminuição do ΔΨm (Kwong e Sohal, 2000) comprometendo a 

fosforilação oxidativa e consequentemente a produção de ATP, o que 

ocasionaria reduzida despolarização da membrana celular, menor influxo de 

Ca2+ e consequentemente menor secreção pelas células β.  

Hangen e cols. (1997) verificaram que mitocôndrias do fígado de animais 

senescentes apresentam redução do ΔΨm de -154mV (adultos) para -100mV 

(senescentes). Este efeito pode alterar a captação de Ca2+ mitocondrial.  

 Teorias do envelhecimento propõem que o processo é resultado não 

apenas do aumento da produção de EROs, como havia postulado Harman 

(1956), mas também da alteração da homeostase do Ca2+ e na função 

mitocondrial (Khachaturian, 1989; Verkhrastsky e cols., 1994; Toescu, 2005). 

A mitocôndria tem papel importante na sinalização de Ca2+, no 
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metabolismo e na apoptose. Discute-se a relação entre ERO e Ca2+. Existem 

evidências de que o aumento na produção de EROs pode levar à abertura do 

PTP de forma precoce. Ou mesmo a troca Na+/ Ca2+ como é modulada pela 

produção de EROs, resulta no aumento do efluxo de Ca2+ interferindo na 

regulação do Ca2+ mitocondrial (Feisnsner e col, 2009). 

Aumentos da concentração de EROs mitocondrial, alteram a 

organização dos lipídeos da membrana mitocondrial interna por interagir com 

a cardiolipina, que é um abundante componente da membrana celular. Essas 

alterações na organização da membrana poderiam afetar o funcionamento da 

cadeia respiratória alterando por sua vez o ΔΨm e a sinalização do Ca2+ 

(Kowaltowski e cols., 2001).   

Nossos resultados mostraram que o estímulo com 30 mM de KCl 

induziu nas ilhotas de ratas senescentes um menor aumento de [Ca2+]c
  do 

que nas ilhotas de ratas adultas (Fig 9). Estes dados sugerem que a 

despolarização gerou menor resposta por alteração dos canais VOC com 

prejuízo no influxo de Ca2+ e redução da secreção de insulina.  

Aizawa e cols. (1994) mostraram que ratos senescentes apresentavam 

menor secreção de insulina por alteração dos canais VOC. E Amon e cols. 

(1987) evidencaram que a diminuição da secreção de insulina com o 

envelhecimento seria consequência da alteração na inibição do canal de KATP 

sensível.  

A redução da expressão e atividade dos canais VOC são 

características de modelos experimentais de DM (Wang e cols.,1999; 

Iwashima e cols., 2001; Grapengiesser e cols., 2004; Yang e Berggren, 

2006). 
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Quando estimuladas por glicose as células β iniciam o reconhecimento 

e metabolismo do nutriente, gerando sinais que levam a redução da 

condutância ao K+, despolarização da membrana e abertura dos canais de 

Ca2+, o que resulta na mobilização dos grânulos de insulina e sua fusão com 

a membrana (Haber e cols., 2001; Ashcroft e cols.,1994). 

Contudo, resultados anteriores obtidos em nosso laboratório 

evidenciaram que ilhotas de animais senescentes apresentam menor aumento 

do [Ca2+]c quando estimuladas por FCCP em líquido normal o que poderia 

indicar alteração na compartimentalização do Ca2+ pela mitocôndria. 

Realizamos experimentos com FCCP em líquido nominalmente sem Ca2+ na 

presença de Tap e observamos que a amplitude dos aumentos de [Ca2+]c 

promovidos pela Tap e FCCP respectivamente foram semelhantes nos dois 

grupos, sugerindo que a  menor resposta encontrada em líquido normal deve 

estar relacionada à alteração no influxo de Ca2+, confirmando a hipótese de 

alteração nos canais VOC .   

Já está estabelecido que os canais do tipo L, que apresentam alta 

condutividade ao Ca2+, são os canais que contribuem com a maior parte do 

influxo do cátion nas células β (Davalli e cols., 1996; Schulla e cols., 2003). 

Além disso, os canais do tipo VOC não contribuem apenas para a entrada do 

cátion, evidencias apontam que o canal interage com proteínas envolvidas no 

processo exocitótico da insulina (Trus., 2007), sendo que sua deleção na célula 

β reduz a exocitose dos grânulos de insulina da primeira fase da secreção do 

hormônio (Schulla e cols.,2003). 

Sugerimos, portanto que no envelhecimento a função da célula  está 

prejudicada por uma somatória de fatores, que se iniciam com a 
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metabolização do nutriente por problemas morfofuncionais na mitocôndria, 

prejuízos na despolarização da célula  que somado a uma possível 

alteração da atividade ou expressão dos canais VOC levando à redução do 

influxo de Ca2+ e diminuição da secreção de insulina. 
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Conclusões 

Os resultados obtidos através de evidências experimentais neste estudo 

permitem as seguintes conclusões a respeito das ilhotas de animais 

senescentes: 

 

 Apresentam menor capacidade secretória de insulina em resposta à 

glicose na concentração de 8,3mM e à potencialização após estímulo 

com Cch. 

  Apresentam alterações na função mitocondrial com diminuição da 

autofluorescencia de NAD(P)H, redução do ΔΨm, maior geração de 

EROs e alterações da ultra-estrutura mitocondrial. 

 Alteração da sinalização de Ca2+ com possível comprometimento de 

canais VOC. 

 Reduzido conteúdo total de insulina.   

 

Torna-se possível concluir que, a reduzida secreção de insulina pelas 

ilhotas de animais senescentes pode ser explicada pela sinalização de Ca2+ 

vinculada principalmente aos canais de Ca2+ do tipo VOC, uma vez que o 

estímulo despolarizante evidenciou reduzida [Ca2+]c em ilhotas de animais 

senescentes. Além disso, a mitocôndria parece contribuir na reduzida secreção 

pelas ilhotas de animais senescentes uma vez que foram evidenciados vários 

aspectos mitocondriais alterados referentes ao seu metabolismo, potencial 

elétrico e acúmulo de EROs resultando em alterações morfológicas 

importantes.  
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