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RESUMO 

O diabetes mellitus (DM) tipo 2 é uma doença de âmbito mundial responsável por grande parte 

da mortalidade por doenças crônicas. Alterações da expressão de proteínas relacionadas à 

secreção de insulina são reportadas em portadores da doença, bem como perturbações da 

homeostase glicêmica. A exocitose dos grânulos de insulina pela célula beta pancreática 

envolve a formação de um complexo de proteínas SNARE (soluble NSF attachment protein 

receptors) e o remodelamento do citoesqueleto de actina, através da atuação de proteínas 

denominadas small Rho-GTPases. O objetivo geral deste estudo foi analisar possíveis alterações 

na expressão de proteínas relacionadas à fusão dos grânulos de insulina e ao remodelamento dos 

microfilamentos de actina em ilhotas de camundongos na fase inicial do DM2 induzido por 

dieta hiperlipídica. Para tal, camundongos machos da linhagem C57BL/6 foram distribuídos em 

dois grupos: grupo DHL, alimentado com dieta hiperlipídica (HL) contendo 34% de lipídeos, ou 

grupo controle, alimentado com dieta padrão (CTL), contendo 4,5% de lipídeos.  

Nossos resultados demonstram que animais do grupo DHL apresentaram significativo aumento 

no ganho de peso corporal e aumento dos depósitos de gordura visceral (gonadal, mesentérica e 

retroperitoneal), além de hiperinsulinemia, intolerância à glicose e diminuição na eficiência 

metabólica. Adicionalmente, também observamos uma perturbação inicial da secreção de 

insulina, caracterizada pelo diminuído incremento de insulina sob estimulação com 16,7 mM 

glicose (em relação à condição basal), comparado com o grupo controle. Ilhotas do grupo DHL 

também apresentam diminuído remodelamento do citoesqueleto de actina da célula beta 

pancreática, frente à estimulação com concentração supraliminar de glicose (16,7 mM), visto 

que o grau de marcação para F-actina nessa condição (16,7 mM glicose) é maior em ilhotas do 

grupo DHL, comparado ao grupo controle. Paralelamente, apenas o grupo controle apresentou 

aumento nos níveis da proteína Cdc42 frente à estimulação com 16,7 mM glicose e em relação à 

respectiva condição basal (CTL 2,8 mM glicose). Ilhotas de animais do grupo DHL também 

apresentam tendência de diminuição da Sintaxina-4, em comparação com ilhotas de animais do 

grupo controle. 

Os resultados obtidos nos permitem concluir que o grupo DHL apresenta perturbações iniciais 

na secreção de insulina, possivelmente associadas ao prejuízo da dinâmica do remodelamento 

dos filamentos de actina da célula beta-pancreáticas frente a condição estimulatória com glicose 

(16,7 mM). Esse comprometimento pode ser atribuído à ausência de um aumento significativo 

dos níveis de Cdc 42 para esse grupo sob essa condição (16,7 mM glicose), em relação à 

respectiva condição basal (DHL 2,8 mM glicose), ou ainda, devido a possíveis perturbações na 

ativação dessa proteína frente a condições supraliminares de glicose, e que, particularmente, 

será alvo de futuras investigações de nosso grupo de pesquisa.  
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ABSTRACT 

Type 2 diabetes mellitus (DM) is a world-wide disease, being largely responsible for mortality 

due to chronical diseases. Changes in expression of insulin secretion related proteins are 

reported in patients with this disease, as well as an impaired glycemic homeostasis. The 

exocytosis of insulin granules by pancreatic beta cell involves the formation of a protein 

complex belonging to the SNARE family (soluble NSF attachment protein receptors) and actin 

cytoskeleton remodeling, through proteins termed small Rho-GTPases. The main aim of this 

study was to analyse possible changes in the expression of proteins involved in insulin granule 

exocytosis, as well as in the actin cytoskeleton remodeling of mice islets at early phase of type 2 

diabetes induced by a high fat diet feeding. For this, C57BL/6 male mice were distributed in 

two groups: HFD group, fed a high fat diet containing 34% lipids during 45-days and control 

group (CTL), which was fed a standard chow diet, containing 4.5% of lipids. 

The HF-fed group showed increased body weight gain and increased visceral fat depots 

(gonadal, mesenteric e retroperitoneal), besides it is also presented hyperinsulinemia, glucose 

intolerance and decreased metabolic efficiency. Additionally, has been also observed an initial 

perturbation of insulin secretion in HF-fed group, characterized by the decreased increment of 

secreted insulin at 16.7 mM glucose exposure when related to the basal condition (2.8 mM 

glucose), in comparison with control group. The HF-fed islets also showed decreased actin 

cytoskeleton remodeling in its beta cells, in response to a stimulatory glucose concentration 

exposure (16.7 mM), as demonstrated by the increased fluorescence pixel density for F-actin 

labeling in this group, compared to the control group. In addition, only the control group 

presented increased levels of Cdc42 at 16.7 mM glucose exposure and when expressed in 

relation to its respective basal condition (CTL 2.8 mM glucose). Pancreatic islets form HF-fed 

mice also presented a tendency to decrease the syntaxin-4 levels, in comparison with islets from 

control group.  

Our results allow us to conclude that the HF-fed group presents initial disturbances in insulin 

secretion, possibly associated to the impairment in the dynamics of beta cell actin filaments 

remodeling under a stimulatory condition (16.7 mM glucose). This impairment can be attributed 

to the absence of a significant increase in Cdc42 levels in HF-fed islets exposed to 16.7mM 

glucose, comparing to the respective basal condition (HFD islets exposed to 2.8 mM glucose), 

or due to, a possible impairment in Cdc42 activation during the exposure to stimulatory glucose 

concentrations, which it will be further investigated by our research group. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Diabetes mellitus: definição e aspectos epidemiológicos 

 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada pela 

disfunção da secreção e/ou da ação da insulina, consequente do comprometimento da 

célula beta pancreática, que resulta em anomalias no equilíbrio glicêmico do organismo 

(SAINI, 2010). É clinicamente dividida em dois principais tipos: o tipo 1 (DM 1), 

causado por uma reação autoimune do organismo que culmina com a destruição das 

células beta, cuja manifestação é mais comum em crianças e adolescentes e exige a 

administração regular de insulina exógena; e o tipo 2 (DM 2), resultante de uma 

inadequada produção e/ou ação da insulina e da incapacidade do organismo de 

restabelecer a normoglicemia (SREEKUMAR et al., 2002; DUSTINE et al., 2009; IDF, 

2015).  

As causas do DM 1 ainda não estão completamente esclarecidas, mas, além 

da predisposição genética, alguns estudos consideram a participação de gatilhos 

ambientais, particularmente durante o período fetal – como infecções virais maternas, 

incompatibilidade de grupos sanguíneos, ou exposição precoce a componentes do leite 

de vaca, ou outros fatores nutricionais e toxinas – como possíveis causas (OLIVEIRA e 

MOURA, 2012). Já o desenvolvimento do DM 2 está relacionado a certos 

comportamentos e hábitos, como por exemplo: 

 Nutrição excessiva e de baixa qualidade: alguns grupos alimentares específicos, 

como bebidas adoçadas artificialmente e carnes processadas, dentre outros, estão mais 

relacionados ao risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2 (SCHWINGSCHACKL, 

2017). Além disso, o excesso de nutrientes (overnutrition) é um dos responsáveis pelo 

aumento dos níveis glicêmicos e de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, 

induzindo um estresse metabólico em células beta do pâncreas e tecidos sensíveis à 

insulina, especialmente nos casos de obesidade e outras doenças correlatas (AKASH, 

REHMAN e CHEN, 2013; REHMAN e AKASH, 2016); 

 

 Obesidade e sedentarismo: Cloostermans e seus colaboradores (2015) buscando, 

através de uma meta-análise, examinar os efeitos, separados e combinados, da atividade 

física e do índice de massa corporal (IMC) na incidência do diabetes tipo 2, descobriram 

que o risco da doença era 7,4 vezes maior em indivíduos obesos e com baixos níveis de 
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atividade física. Além disso, NOLAN e colaboradores (2016) verificaram que a maior 

parte dos pacientes diabéticos com neuropatia periférica decorrente do diabetes não 

tinham níveis tão elevados de atividade física (150 minutos por semana de atividades 

moderadas) quanto os pacientes diabéticos que não apresentavam complicações 

decorrentes da doença, reforçando a importância da atividade física também após o 

diagnóstico. 

Segundo o International Diabetes Federation (2015), o DM é uma das 

maiores emergências de saúde globais do século. Os dados são preocupantes: entre 2005 

e 2015 houve um aumento de 30,6% da prevalência (INGELFINGER e JARCHO, 

2017) e, em 2015, estimou-se que no mundo existiam 415 milhões de casos. Além 

disso, esse levantamento fez uma projeção para o ano de 2040, em que o número de 

pessoas acometidas chegaria a 642 milhões, ou seja, a projeção prevê que um em cada 

dez indivíduos será diabético do tipo 2 (IDF, 2015). Os números mostram-se ainda mais 

assustadores ao considerar que 50% dos adultos com diabetes ainda não estão 

diagnosticados e que existem 318 milhões de adultos já com problemas na tolerância à 

glicose em todo o mundo (IDF, 2015). É importante salientar que 95% do total de 

diabéticos de todo o mundo é diabético do tipo 2. 

O início do DM 2 é de difícil detecção e está associado ao desenvolvimento 

da chamada resistência à insulina (AKASH, REHMAN e LIAQAT, 2017), quando há 

problemas na ação do hormônio (ou seja, na sinalização insulínica nos tecidos-alvo 

desse hormônio). Nos estágios iniciais do DM 2, a célula beta pancreática aumenta a 

secreção de insulina para manter a homeostase glicêmica, por aumento de sua função 

secretora, ou aumento de sua massa (massa de células beta pancreáticas) (PRENKTI e 

NOLAN, 2006). O diabetes tipo 2 se desenvolve quando a célula beta pancreática não 

consegue mais compensar a secreção de insulina frente a uma demanda crescente de 

secreção desse hormônio (PRENKTI e NOLAN, 2006). Em muitos casos, a fase de 

resistência à insulina pode ser reversível, porém geralmente é descoberta após a fase 

reversível (fase em que já ocorre insuficiência da célula beta-pancreática), dificultando 

o tratamento e aumentando a ocorrência de complicações diretamente relacionadas à 

doença, como retinopatias, doenças cardiovasculares, doenças renais, demência e até 

mesmo câncer (LIMA, 2017). Apesar da característica multifatorial da doença e de suas 

consequências sistêmicas ao organismo, o prejuízo na secreção de insulina é um 

elemento chave na patogênese do DM. 
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Na próxima seção abordaremos a estrutura e função das ilhotas pancreáticas, 

aglomerados de células endócrinas do pâncreas, onde são encontradas as células beta- 

pancreáticas, células secretoras do hormônio insulina.  

 

1.2 Pâncreas endócrino 

 

O pâncreas endócrino se organiza em unidades morfológicas e funcionais 

denominadas ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, que secretam hormônios 

implicados com a regulação da homeostase glicêmica (CABRERA et al., 2006; ORCI, 

1976; UNGER e ORCI, 1975). Cada ilhota é constituída por cordões de células 

endócrinas de formato poliédrico, entremeados por uma rica rede de capilares 

sanguíneos do tipo fenestrado, característica que permite uma rápida difusão da insulina 

para o sangue (FU, GILBERT e DONGMIN, 2013). O fato do aporte sanguíneo da 

ilhota pancreática ser dez vezes maior do que a região exócrina é estratégico, pois 

permite que a ilhota possua uma rápida percepção do estado metabólico e nutricional, 

podendo assim regular a liberação ou não de seus hormônios (FU, GILBERT e 

DONGMIN, 2013).  

Uma delicada cápsula de tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras 

reticulares, envolve as ilhotas e as separam do tecido pancreático exócrino adjacente. As 

ilhotas pancreáticas são formadas por cinco tipos de células endócrinas: as células B ou 

beta (β) secretoras de insulina, as células A ou alfa (α) secretoras de glucagon, as 

células D ou delta (δ) secretoras de somatostatina, as células PP (secretoras de 

polipeptídio pancreático) e células épsilon (ε) secretoras de grelina (CABRERA et al., 

2006; BOSCO et al., 2010).  

A disposição, ou arranjo, dessas células endócrinas na ilhota, pode variar 

dependendo da espécie animal e em certas condições patológicas (BOSCO et al., 2010; 

BRISSOVA et al., 2005; CARVALHO et al., 2006; JANSSEN et al., 2001; HONG et 

al., 2002). Em ilhotas de roedores as células beta-pancreáticas ocupam o centro da 

ilhota e as células não-beta (células-alfa, -delta, -PP e -épsilon) localizam-se 

preferencialmente na periferia da mesma (CABRERA et al., 2006; BRISSOVA et al., 

2005; CARVALHO et al., 2006). Esta citoarquitetura, ou arranjo preferencial dos tipos 

celulares dentro da ilhota, parece ser fundamental para o funcionamento deste órgão 

endócrino.  
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Os principais hormônios secretados pelo pâncreas endócrino, a insulina e o 

glucagon, atuam principalmente no controle da glicemia, tendo as concentrações 

plasmáticas alternadas entre o estado bem alimentado e o jejum (KAHN et al., 2005; 

FU, GILBERT e DONGMIN, 2013; RORSMAN e BRAUN, 2013). 

 

  

(JANSSEN et al., 2001) 

Figura 1: Representação do padrão da citoarquitetura de ilhotas pancreáticas em roedores.  

Em situações não-patológicas, as células beta-pancreáticas concentram-se no centro da ilhota, 

enquanto na periferia se localizam as células não beta. 

 

 

1.3 Secreção de insulina 

 

É bem estabelecido na literatura que as células beta-pancreáticas, em caso 

de excesso de nutrientes, ou obesidade, aumentam a secreção de insulina como resposta 

compensatória às condições ambientais e/ou prejuízos na sinalização do hormônio em 

tecidos alvo, como fígado, músculo esquelético e tecido adiposo (KAHN, HULL e 

UTZSCHNEIDER, 2006). Essa fase é chamada de “resistência insulínica”, e é uma das 

características do desenvolvimento do DM tipo 2 (PRENKTI e NOLAN, 2006). Em 

fases mais avançadas do DM tipo 2, as células beta-pancreáticas sofrem apoptose e a 

secreção é parcialmente ou, substancialmente comprometida, em casos mais graves, 

justificando a hiperglicemia crônica (RHODES, 2005).  

Um dos comprometimentos associados ao DM tipo 2 é o prejuízo da função 

secretora da célula beta pancreática, que se encontra reduzida cerca de 60% quando 

comparada a indivíduos não diabéticos (RORSMAN e BRAUN, 2013), ocasionando um 

déficit de insulina. A insulina é um hormônio anabólico, polipeptídico (constituído por 

51 aminoácidos) e com peso molecular de 5,8 KDa, que atua reduzindo a glicemia e 

permitindo a entrada de glicose nas células-alvo. Sintetizada no retículo endoplasmático 

rugoso (RER) na forma de pré-pró-hormônio, após a clivagem do peptídeo sinal, ela é 

convertida em pró-hormônio ainda no lúmen do RER. No aparelho de Golgi, a pró-
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insulina é empacotada em grânulos secretórios e clivada em insulina e peptídeo C 

(EGEA, STROUD e WALTER, 2005).  

Após a entrada de glicose na célula beta pancreática através do GLUT 2, 

ocorre o aumento da razão ATP/ADP devido à metabolização da glicose e, 

consequentemente, o fechamento dos canais de K+ sensíveis ao ATP. Esse fechamento 

causa a despolarização da membrana plasmática da célula beta e a abertura dos canais 

de Ca2+ sensíveis a voltagem. O aumento na concentração intracelular de cálcio ativa 

mecanismos de exocitose dos grânulos maduros, contendo insulina e peptídeo C, que 

são transportados através dos microtúbulos e do citoesqueleto de actina até se fundirem 

a membrana plasmática, completando o processo de exocitose dos grânulos, liberando a 

insulina na corrente sanguínea (WANG e THURMOND, 2009; KALWAT e 

THURMOND, 2013). 

 

 

(Adaptado de WANG e THURMOND, 2009) 

Figura 2: Via da secreção de insulina estimulada por glicose. 

 

A secreção da insulina estimulada por glicose ocorre de forma bifásica e é 

regulada principalmente pela concentração de íons Ca2+ intracelular: a primeira fase 

ocorre rapidamente – entre aproximadamente cinco a dez minutos a partir do primeiro 

estímulo – que libera grânulos de insulina pré-ancorados à membrana plasmática e que 

compõem o chamado readily releasable pool, ou RRP, com grânulos que não 

necessitam de qualquer modificação após o primeiro estímulo para a secreção; e uma 

lenta e mais suave – ativa após dez minutos do primeiro estímulo – a qual libera 

grânulos oriundos do estoque intracelular (reserve pool, ou RP) e que permanece ativa 
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enquanto os níveis de glicemia se mantiverem elevados, mas que ainda precisam 

transpor a barreira do citoesqueleto de actina, além de passar pelos processos de 

mobilização e ancoragem na membrana plasmática para serem prontamente liberáveis 

(RORSMAN e RESTRÖM, 2003; WANG e THURMOND, 2009; ASLAMY e 

THURMOND, 2017).  

Do total de grânulos de insulina de uma célula beta pancreática, 1 a 5% 

compõem o RRP e 95 a 99% compõem o RP, lembrando que somente uma fração de 

todo o conteúdo de insulina da célula beta é liberada durante a secreção: enquanto a 

primeira fase libera em torno de 0,14% do total de grânulos a cada minuto, a segunda 

libera 0,05% no mesmo intervalo de tempo, considerando que cada célula beta possui 

em média 10.000 grânulos (RORSMAN e RESTRÖM, 2003). É importante ressaltar 

que essa separação é somente cinética, ou seja, não há diferença entre os grânulos de 

ambas as fases, mas sim nas condições as quais eles devem ser submetidos para permitir 

sua liberação, como, por exemplo, reações dependentes de ATP e Ca2+, dentre outros 

fatores (RORSMAN e RESTRÖM, 2003). 

 

(Adaptado de RORSMAN e RESTRÖM, 2003) 

Figura 3: Secreção bifásica de insulina e mobilização dos grânulos pré-ancorados. 

 

Collins e colaboradores (2010) avaliaram o efeito da administração da dieta 

hiperlipídica (HL) a camundongos C57Bl/6J na exocitose dos grânulos de insulina pela 

célula beta pancreática. Após 15 semanas de administração de dieta HL, os animais 

apresentaram hiperglicemia de jejum e uma redução de 20 a 50% na secreção de 

insulina estimulada por glicose. Essa diminuição da secreção de insulina foi 

principalmente atribuída à expressiva redução da exocitose, associada a um padrão mais 

difuso de entrada de íons cálcio. Em contraste, ilhotas de animais controle apresentam 
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canais de Ca+2 localizados em áreas restritas de membrana, regiões onde ocorrem a 

exocitose dos grânulos de insulina. Apesar de este estudo demonstrar uma redução da 

exocitose dos grânulos de insulina no grupo dieta HL após 15 semanas, não foram 

detectadas diferenças na expressão gênica de algumas proteínas e fatores acessórios 

envolvidos com a exocitose dos mesmos. 

 

1.4 Proteínas SNARE 

 

Estudos revelam que o processo secretor da célula beta pancreática exibe 

muita semelhança com a neurotransmissão, principalmente quanto às proteínas 

envolvidas (RORSMAN e BRAUN, 2013). As proteínas em comum pertencem à 

família SNARE (soluble NSF attachment protein receptors) (MALSAM, KREYE e 

SÖLLNER, 2008; ASLAMY e THURMOND, 2017). Durante o processo de exocitose 

dos grânulos de insulina ocorre a fusão entre as membranas das vesículas (grânulos de 

insulina) e a membrana alvo (membrana plasmática da célula beta pancreática). Esse 

processo é mediado pelas v-SNARE, SNAREs ligadas às vesículas, e as t-SNARE, 

SNAREs ligadas à membrana alvo (target) (NEVINS e THURMOND, 2003; 

ASLAMY e THURMOND, 2017). As proteínas t-SNARE diretamente envolvidas com 

o processo secretor da célula beta pancreática são a Sintaxina 1A, 2, 3 e 4, SNAP-23 e 

SNAP-25 (synaptosomal protein of 23 kDa e synaptosomal protein of 25 kDa, 

respectivamente), enquanto as v-SNARE são VAMP 2 e 3 (vesicle-associated 

membrane protein 2 e vesicle-associated membrane protein 3, respectivamente (WANG 

e THURMOND, 2009). 

Para que a exocitose seja possível são necessários outros dois processos: a 

ancoragem e a fusão dos grânulos contendo insulina. No primeiro, as vesículas são 

encaminhadas em direção à membrana plasmática através do pareamento das proteínas 

VAMP-2 (v-SNARE) e SNAP-25 (t-SNARE), de forma semelhante a um zíper, que traz 

a vesícula mais próximo à membrana plasmática e requer o uso de energia. No segundo, 

ocorre a fusão da vesícula, acompanhada do aumento local da concentração de íons 

cálcio, proporcionado pela abertura de canais de Ca+2 presentes na membrana 

plasmática. E, por fim, o conteúdo do grânulo de insulina é lançado na corrente 

sanguínea (RORSMAN e RESTRÖM, 2003).  
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(Adaptado de RORSMAN e RESTRÖM, 2003) 

Figura 4: Proteínas SNARE no processo de ancoragem e fusão do grânulo de insulina. 

 

Existe também uma série de proteínas acessórias requeridas para ambas as 

fases de secreção de insulina, denominadas fatores acessórios às SNAREs. Esses fatores 

atuam regulando a montagem do complexo SNARE associado à membrana plasmática. 

A formação do complexo SNARE permite a ancoragem e exocitose dos grânulos de 

insulina (WANG e THURMOND, 2009). São exemplos desses fatores as três isoformas 

de Munc18 (Munc18a, Munc18b e Munc18c), todas expressas pela célula beta 

pancreática e associadas à membrana plasmática, ou ao compartimento citossólico. O 

Munc18a é um fator acessório associado à sintaxina 1A, importante para inibir a 

montagem do complexo SNARE e, consequentemente a secreção de insulina em 

condições basais (DONG et al., 2007). Além disso, o Munc18a está envolvido com a 

primeira fase da secreção de insulina. Outros fatores como a Tomosina-2, o Doc2β e a 

granufilina também se associam a sintaxina 1A, embora não se saiba a qual das fases 

secretórias eles estão associados. O Munc18c interage com a sintaxina-4 e está 

relacionado com a segunda fase de secreção de insulina (OH e THURMOND, 2009). 

Animais knockout para Munc18c (Munc18c +/-) exibem redução de 50% da secreção de 

insulina estimulada por glicose (OH et al., 2005). O Doc2β também é um fator 

acessório associado à sintaxina-4. O Munc13-1 aumenta o tamanho e a probabilidade de 

exocitose dos grânulos do pool RRP (KWAN et al., 2006). Acredita-se que o Munc13-1 

seja necessário para facilitar a transição do estado “fechado” da sintaxina-1A para o 

estado “aberto”, facilitando a formação do complexo SNARE (WANG e THURMOND, 

2009; KALWAT e THURMOND, 2013).  

Estudos que envolvem a clivagem da Sintaxina-1 mediada por toxinas 

revelam uma inibição de 95% da secreção estimulada por KCl e 25% da secreção 
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estimulada por glicose, mostrando a importância desta SNARE na primeira fase 

secretória (LAND et al., 1997; YANG et al., 1999). Corroborando os achados acima 

citados, estudos com modelos knockout para os genes de Sintaxina 1A (Syntaxin 1A -/-) e 

Sintaxina 4 (Syntaxin 4+/-) apresentaram, respectivamente, prejuízos na primeira fase de 

secreção somados à redução de grânulos pré-ancorados, ou prejuízos em ambas as fases, 

no caso da sintaxina-4. Nesse contexto, é importante salientar que também são 

observadas perdas em ambas as fases secretórias no diabetes tipo 2 instaurado 

(SPURLIN e THURMOND, 2006; OHARA-IMAIZUMI et al., 2007; KALWAT e 

THURMOND, 2013). 

Nagamatsu e colaboradores (1999) realizaram um estudo com ilhotas 

pancreáticas de ratos GK (ratos não obesos que desenvolvem diabetes tipo 2) e 

constataram diminuição de 60% das proteínas Sintaxina 1A e SNAP-25 no grupo 

experimental, concluindo que a expressão diminuída de t-SNAREs nas ilhotas é 

parcialmente responsável pela secreção prejudicada de insulina. Outro estudo realizado 

com ilhotas pancreáticas de humanos portadores de diabetes tipo 2, no qual foram 

analisadas proteínas SNARE e suas moduladoras (Sintaxina 1A, SNAP-25, VAMP 2, 

Munc 18, Munc 13-1 e Sinaptofisina) verificou-se a associação da redução da expressão 

e modulação de proteínas SNARE e o prejuízo da secreção de insulina em pacientes 

diabéticos (OSTENSON et al., 2006). Apesar desses achados, o mecanismo de ação das 

proteínas envolvidas em ambas as fases da secreção insulínica ainda não foi 

completamente esclarecido, além da atuação exata de todos os fatores acessórios das 

SNAREs (OHARA-IMAIZUMI, 2007). 

Apesar desses achados, o mecanismo de ação das proteínas envolvidas em 

ambas as fases da secreção insulínica ainda não foi completamente esclarecido, além da 

atuação exata de todos os fatores acessórios das SNAREs (OHARA-IMAIZUMI, 2007). 

Adicionalmente, dentre as sintaxinas envolvidas com o processo de exocitose dos 

grânulos de insulina, a sintaxina-4 é particularmente pouco estudada, em relação a 

sintaxina-1 (OSTENSON et al., 2006; SPURLIN e THURMOND, 2006; OHARA-

IMAIZUMI et al., 2007; KALWAT e THURMOND, 2013). 

 

1.5 Remodelamento do citoesqueleto de actina e small Rho-GTPases 

 

Além da fusão entre membrana alvo e vesícula secretora, há também outro 

processo chave na exocitose dos grânulos de insulina, conhecido como remodelamento 
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do citoesqueleto de actina. Proposto pela primeira vez em 1968, ele foi primeiramente 

descrito como “protrusões na superfície da célula beta pancreática que sofriam 

modificações na presença de glicose” (MALAISSE, HAGER e ORCI, 1972; AROUS e 

HALBAN, 2015). Estudos posteriores com células beta pancreáticas revelaram o 

importante papel dos microfilamentos de actina (F-actina) e de seu remodelamento, 

podendo potencializar ou reprimir a fusão dos grânulos, atuando de forma semelhante a 

um esfíncter, porém seu papel parece ser mais complexo do que o descrito até então 

(KALWAT e THURMOND, 2013; AROUS e HALBAN, 2015).  

Os microfilamentos de actina funcionam de duas formas: além de guiar os 

grânulos durante o transporte, a actina cortical impede também a formação do complexo 

SNARE, fazendo com que os grânulos contendo insulina não se fundam à membrana 

sem que haja necessidade de sua utilização, mantendo as concentrações de insulina 

devidamente baixas durante condições basais (WANG e THURMOND, 2009; 

KALWAT e THURMOND, 2013). Durante a secreção de insulina estimulada por 

glicose (ou seja, frente a condições supraliminares de glicose), ocorre a reorganização 

transitória dos filamentos de actina para permitir o acesso, a ancoragem e a fusão dos 

grânulos à membrana plasmática, processo que é mediado pelas proteínas VAMP-2, 

sintaxinas e outras proteínas acessórias necessárias para o processo de exocitose 

(THURMOND et al., 2003; KALWAT e THURMOND, 2013). Essa reorganização 

transitória fornece o suporte contínuo para a ocorrência da segunda fase secretória 

(WANG e THURMOND, 2009). Para que ocorra esse remodelamento e a interação 

entre a membrana plasmática e rede cortical a atuação de proteínas denominadas small 

GTP-ases é fundamental, especialmente as da família small Rho-GTPases. (WANG e 

THURMOND, 2009; KALWAT e THURMOND, 2013, AROUS e HALBAN, 2015). 

Os mamíferos apresentam mais de dez tipos dessas proteínas, mas as 

proteínas Rho, Rac 1 e Cdc42 desempenham papel chave neste processo. As small Rho 

GTP-ases alternam-se entre o estado ativo para o estado inativo, quando estão ligadas 

ao GTP e quando ligadas ao GDP respectivamente, através da ação coordenada de 

alguns fatores, tais como os GEFs, as GAPs e os GDIs (WANG e THURMOND, 2009). 

De forma resumida, os guanine-nucleotide exchange factors (GEFs) catalisam a 

liberação do GDP, propiciando a formação da forma ativa da GTPase (ligada ao GTP). 

As GAPs (GTPase-activating proteins) estimulam a atividade da GTPase (levando a 

inativação das mesmas). E, as GDIs (guanine-nucleotide dissociation inhibitors) 
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controlam o acesso das GTPases às GEFs e às GAPs, bem como à membrana, onde os 

efetores das GTPases residem (DERMARDIROSSIAN e BOKOCH, 2005). 

As small GTP-ases ativas se ligam a moléculas efetoras para propagar o seu 

sinal. Resumidamente, a ativação da Cdc42 nas células beta pancreáticas leva a ativação 

subsequente da Rac1, através da ativação (fosforilação) da PAK1. A ativação da Cdc42 

ocorre aproximadamente após 3 minutos da estimulação por glicose, lembrando que esta 

proteína cicla entre os estados, ligada ao GTP e ligada ao GDP, sendo a forma ligada ao 

GTP a sua forma ativa (NEVINS e THURMOND, 2003). Uma vez ativada, a Cdc42 

induz a fosforilação da PAK1 (aos 5 minutos aproximadamente), seguida da ativação da 

Rac1 após 10 minutos (ou seja, 15 minutos após a estimulação com glicose). Apesar de 

toda a relação com o remodelamento do citoesqueleto, a Cdc42 está também envolvida 

na ativação da secreção induzida pela glicose e na sinalização entre os grânulos de 

insulina e a Sintaxina 1A (WANG e THURMOND, 2009).  

 

  (Adaptado de WANG e THURMOND, 2009) 

Figura 5: Papel das Rho-GTPases e seus fatores cíclicos na secreção de insulina estimulada por 

glicose. 

Além do citoesqueleto de actina, há também o envolvimento dos 

microtúbulos e de proteínas motoras (cinesinas) no transporte dos grânulos de insulina 

até a membrana plasmática, conceito que foi introduzido em 1970 após estudos com 

drogas despolimerizantes de microtúbulos. No início, o papel dos microtúbulos foi 

atribuído a ambas as fases secretórias; porém, posteriormente, foi demonstrado que eles 

são seletivamente importantes para a segunda fase, tendo a glicose como indutora da 
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formação de sua rede antes dos grânulos serem ancorados às SNAREs junto à 

membrana plasmática (WANG e THURMOND, 2009). Os microtúbulos estão 

implicados com o transporte de “longas distâncias” dentro da célula, sendo importantes 

para a transferência dos grânulos para a rede de filamentos de actina abaixo da 

membrana plasmática (WANG e THURMOND, 2009). As cinesinas são ATPases 

microtúbulo-dependentes, que tornam-se desfosforiladas com o aumento da [Ca2+]i 

(DONELAN et al., 2002), e, além de terem seus efeitos mediados pelo aumento do ATP 

citosólico, estão diretamente relacionadas ao reabastecimento do RRP (VARADI et al., 

2002). 

 

                                                                                              (Adaptado de WANG e THURMOND, 2009) 

Figura 6: Citoesqueleto de actina da célula beta pancreática após a entrada de glicose. 

(1) Reorganização do citoesqueleto e grânulos prontamente ancorados para a exocitose; (2) 

Recrutamento dos grânulos em direção à membrana plasmática e (3) Grânulos pertencentes à 

segunda fase de secreção de insulina. 

 

Além de ter um papel importante no processo secretório dos grânulos de 

insulina, o citoesqueleto de actina também exerce funções em outros diversos processos 

celulares, como migração celular e reparo de lesões (TOMAS et al., 2006). Alguns 

estudos sugerem possíveis papéis de algumas proteínas na reorganização cortical dos 

microfilamentos de actina (F-actina) durante a secreção de insulina (NEVINS e 

THURMOND, 2003), mas o mecanismo exato de modulação das proteínas chave do 

processo ainda permanece desconhecido. Também há estudos que sugerem uma relação 

estreita entre fatores patogênicos do diabetes tipo 2 e perturbações no remodelamento 

do citoesqueleto de actina (AROUS e HALBAN, 2015) Além disso, é desconhecido na 
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literatura o papel dessas proteínas nas células beta pancreáticas de animais alimentados 

com dieta hiperlipídica, modelo de indução de diabetes tipo 2 (JEWEL et al., 2008; 

WANG e THURMOND, 2009). 

 

1.6 Modelos animais de obesidade e diabetes tipo 2 
 

 

Como citado anteriormente, a obesidade é uma doença crônica intimamente 

ligada ao desenvolvimento da resistência à insulina e do diabetes tipo 2 (KAHN, HULL 

e UTZSCHNEIDER, 2006). Apesar dos diversos modelos experimentais disponíveis, 

passando por modelos manipulados geneticamente e linhagens específicas, optamos 

pela indução do diabetes através da administração de dieta hiperlipídica (34% de 

lipídeos em g) a camundongos da linhagem C57BL6, devido à correlação entre 

obesidade e diabetes. Além disso, o modelo escolhido vai ao encontro da atual 

tendência alimentar, que, de acordo com Caballero (2007), tende a ser cada vez mais 

calórica e com menor qualidade. Dentre as várias linhagens de camundongos, essa 

linhagem parece possuir uma maior vulnerabilidade metabólica, devido, possivelmente, 

a uma pré-disposição genética que, quando desafiada por dieta ou outras manipulações, 

resulta em obesidade, severo distúrbio da homeostase glicêmica e dislipidemia, 

principalmente através do acesso ad libitum à dieta hiperlipídica (SURWITT et al., 

1988; PANG et al., 2016). Além disso, o fato da obesidade na linhagem C57BL6 ser 

resultante da interação entre dieta e múltiplos fatores genéticos susceptíveis reproduz de 

forma semelhante o desenvolvimento da obesidade em humanos (ROAT et al., 2014). 

A administração de dieta hiperlipídica (dieta HL) a animais dessa linhagem 

por um período relativamente curto (a partir de 1 semana) já causa moderada 

hiperglicemia e aumento da insulinemia em relação a animais do grupo controle, 

mostrando ser extremamente apropriada para o estudo do início do diabetes (WINZELL 

e AHRÉN, 2004). Apesar dos efeitos deletérios de uma dieta rica em calorias, PANG e 

seus colaboradores (2016) constataram que, além da quantidade, a baixa qualidade 

calórica da dieta hiperlipídica reforça ainda mais os prejuízos metabólicos causados pela 

sua administração. No entanto, para observar uma diminuição da função secretora da 

célula beta pancreática e a diminuição da exocitose dos grânulos de insulina é 

necessária a administração de dieta HL por períodos mais prolongados (a partir de 4 

meses de administração de dieta hiperlipídica) (COLLINS et al., 2010; SONE e 

KAGAWA, 2005). Assim, nesse estudo, tivemos como objetivo avaliar a repercussão 
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funcional da secreção de insulina estimulada por glicose e possíveis alterações do grau 

de expressão de proteínas SNARE em um modelo de administração de dieta 

hiperlipídica por um período mais curto (45 dias). Acreditamos que com esse tempo de 

exposição à dieta HL menos prolongado, a célula beta pancreática ainda estará 

compensando a resistência à insulina, com possível aumento de sua resposta secretória. 

Vetorazzi e colaboradores (2014) observaram aumento da secreção de insulina em 

animais alimentados com a mesma dieta hiperlipídica (34% lipídeos) por 60 dias. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Como destacado anteriormente, o DM tipo 2 é uma das principais causas da 

mortalidade por problemas cardiovasculares no mundo: em 2014, foi responsável por 

5,0 milhões de mortes em todo o mundo na população entre 20 e 79 anos de idade (IDF, 

2015). Além disso, mais de 10% dos recursos financeiros dos sistemas de saúde são 

gastos no tratamento do DM e suas comorbidades em todo o mundo, o que compreende 

o aumento do uso dos serviços de saúde, incapacidade e perda de produtividade (IDF, 

2015). Considerando a gravidade dos dados epidemiológicos, os estudos sobre o assunto 

são de suma importância no auxílio ao seu combate.     

 De fato, ainda são raros os estudos que avaliam a expressão de proteínas 

associadas à exocitose dos grânulos de insulina em modelos de diabetes tipo 2 induzidos 

por administração de dieta hiperlipídica. Considerando que defeitos nas proteínas 

SNAREs é um dos mecanismos que contribuem para o desenvolvimento do DM tipo 2 

(WANG e THURMOND, 2009; ASLAMY e THURMOND, 2017), ainda são escassos 

estudos sobre algumas dessas proteínas, principalmente relacionando-as aos fatores e 

mecanismos envolvidos também com o remodelamento do citoesqueleto de actina 

(OHARA-IMAIZUMI, 2007), o que ressalta a importância e a característica inovadora 

deste estudo.   

Por fim, acredita-se que o desenvolvimento deste estudo contribuirá para o 

avanço do conhecimento da biologia da célula beta-pancreática, bem como para a 

elucidação de mecanismos celulares e moleculares envolvidos com a patogênese do DM 

tipo 2, crucial para a proposição futura de novas estratégias de combate à doença. 
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3. HIPÓTESE 

Acredita-se que após 45 dias de intervenção com a dieta hiperlipídica, os 

animais apresentem perturbações na homeostase glicêmica, característica do início do 

DM2. Nesse contexto, também é esperado que ocorra um aumento da expressão de 

proteínas relacionadas ao processo de exocitose e, consequentemente, da liberação dos 

grânulos de insulina pelas células beta-pancreáticas, além da diminuição da 

polimerização dos filamentos de actina e consequente diminuição de uma de suas 

proteínas acessórias (Cdc42). 

 

4. OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo analisar possíveis alterações na 

expressão e na localização celular de proteínas relacionadas a fusão dos grânulos de 

insulina e ao remodelamento do citoesqueleto de actina em roedores na fase inicial de 

desenvolvimento do diabetes tipo 2 induzido através de dieta hiperlipídica. 

4.1 Objetivos Específicos 

 

● Acompanhar parâmetros metabólicos dos animais, como o ganho de peso, 

glicemia pós-prandial, concentração plasmática de insulina e consumo alimentar, além 

de tolerância a glicose (ipGTT) e tolerância a insulina (ipITT); 

● Quantificar os depósitos de gordura visceral total (gonadal, mesentérico e 

retroperitoneal); 

● Analisar secreção estática de insulina entre os grupos frente a uma 

concentração basal e supraliminar de glicose (2,8 e 16,7 mM de glicose, 

respectivamente); 

● Análise semi-quantitativa do grau de fluorescência do citoesqueleto de 

actina (através da reação de Histoquímica para Faloidina) em cortes histológicos de 

ilhotas isoladas que foram submetidas a concentrações basais e supraliminares de 

glicose; 

● Análise semi-quantitativa do grau de fluorescência de Cdc42 em cortes 

histológicos de ilhotas isoladas que foram submetidas a concentrações basais e 

supraliminares de glicose; 
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● Analisar o padrão de distribuição celular e o grau de marcação da proteína 

SNARE Sintaxina-4 em cortes histológicos de pâncreas submetidos a reações de 

imunoistoquímica para essa proteína. 

● Analisar a expressão da proteína SNARE Sintaxina-4 e da small Rho-

GTPase Cdc 42 através de Western Blot. 

 

5. METODOLOGIA  

5.1 Animais 

Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57BL/6, adultos com 

aproximadamente 12 semanas, obtidos do Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Medicina e Biologia da UNIFESP (CEDEME, São Paulo, SP). 

Esses animais foram distribuídos igualmente em dois grupos (grupo controle e grupo 

dieta hiperlipídica), Os animais foram mantidos no biotério do Departamento de 

Biociências (UNIFESP - campus Baixada Santista), em ambiente com temperatura 

controlada (23±2°C) e com ciclo claro-escuro de 12h. Ração e água foram oferecidos 

livremente até o momento da eutanásia dos animais por decapitação e houve 

enriquecimento ambiental (rolos de papelão e papel devidamente autoclavados) dentro 

de cada caixa. Antes dos experimentos serem iniciados, os animais foram mantidos por 

1 semana no biotério do Departamento de Biociências para adaptação ao ambiente. 

Todos os animais utilizados nesse estudo foram submetidos ao 

acompanhamento semanal do ganho de peso corporal, da glicemia pós-prandial e da 

concentração plasmática de insulina, sendo a glicemia e a concentração plasmática de 

insulina dosadas em amostras de plasma coletadas no momento da eutanásia. 

A eutanásia dos animais foi feita por decapitação com anestesia prévia em 

câmara fechada com isoflurano embebido em algodão. Todos os procedimentos foram 

feitos de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONCEA e só foram iniciados 

após a aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais da UNIFESP (CEUA-

UNIFESP), que aprovou este estudo sob o número 3036150116. 
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5.2 Modelo de diabetes tipo 2: dieta hiperlipídica  

Os camundongos com aproximadamente 3-4 meses de vida foram 

alimentados com ração preparada com alto teor de lipídeos (34% em g) por 45 dias 

(grupo DHL). A composição da ração (em pasta) é apresentada na Tabela I.  

Os camundongos do grupo controle receberam uma dieta com conteúdo 

normal de lipídeos (4.5% lipídeos em g; Nuvital CR-1 ®, Colombo, PR) pelo mesmo 

período de tempo (grupo controle). 

TABELA I – COMPOSIÇÃO DAS DIETAS 

Nutrientes 

Controle Hiperlipídica 

(g) Kcal (g) Kcal 

Carboidratos* 55 220 34,75 139 

Proteína 22,5 90 20,3 81,2 

Lipídeos 4,5 40,5 35,2** 316,8 

Fibras 8,0 - 5 - 

Micronutrientes 10,0 - 4,75*** - 

Total 100 350,5 100 537 

Kcal/g 3,5 5,37 

 

Valores calóricos das dietas: Dieta Controle (padrão) – 3500 Kcal/Kg dieta; Dieta 

Hiperlipídica – 5370 Kcal/Kg dieta. 

*Carboidratos: amido, dextrina e sacarose 

**Banha (31,2g) e óleo de soja (4g) 

***Mix de minerais (AIN93G), Vitaminas (AIN93G), cloridrato de colina 

 

5.3 Avaliação metabólica do modelo de diabetes tipo 2 

 

5.3.1 Peso corpóreo, glicemia e consumo alimentar  

Foram avaliados os seguintes parâmetros nos animais controles e 

submetidos à dieta hiperlipídica: peso inicial e final (após intervenção), glicemia pós-

prandial e consumo alimentar. O controle do ganho de peso corporal durante todo o 

protocolo experimental foi realizada semanalmente (todas as terças-feiras). A glicemia 

foi medida com o auxílio do glicosímetro (Accu-Check Performa®) em amostras de 

sangue coletadas no momento da eutanásia dos animais. A pesagem dos animais e da 

ração foi realizada entre 8 e 11h da manhã. O acompanhamento do consumo alimentar 

foi feito através da pesagem da ração três vezes por semana: o peso da ração encontrado 
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no dia era subtraído do peso deixado na pesagem anterior. O valor médio do consumo 

alimentar foi calculado dividindo o valor encontrado pelo número de animais na caixa e 

novamente dividido pela quantidade de dias. 

 

5.3.2 Cálculo da Eficiência Metabólica 

 

O coeficiente de eficiência metabólica é um parâmetro calculado a partir dos 

valores de consumo alimentar, em kcal, e ganho de peso (g). Esse cálculo, realizado a 

partir da razão entre o total de calorias ingeridas e o ganho de peso, permite avaliar a 

capacidade de metabolização da energia ingerida pelo organismo (WINZELL e 

AHRÉN, 2004). 

 

5.3.3 Teste intraperitoneal de tolerância à glicose (ipGTT) 

Para o teste intraperitoneal de tolerância à glicose (ipGTT), os camundongos 

foram mantidos em jejum por 8h. Após a verificação da glicemia de jejum com o 

aparelho Accu-Chek Performa® (Accu-Chek), uma solução de glicose 40% (2,0 g/Kg 

de peso corpóreo) foi administrada na cavidade peritoneal. Em seguida à injeção da 

solução de glicose, as glicemias foram verificadas nos tempos 15, 30, 60 e 120 minutos. 

A área sob a curva de glicose sanguínea (ΔG = mM.120min-1) dos animais durante o 

ipGTT foi calculada através método trapezoidal utilizando o software GraphPad Prism 

5.0 para Windows (GraphPad Software, Inc.).  

 

5.3.4 Teste intraperitoneal de tolerância à insulina (ipITT) 

Para o teste intraperitoneal de tolerância à insulina (ipITT), os animais 

foram mantidos em jejum por 6h e após a verificação da glicemia de jejum com o 

aparelho Accu-Chek Performa® (Accu-Chek), foi administrada na cavidade peritoneal 

0,5 U/kg de peso corpóreo de insulina regular humana. A glicemia foi verificada nos 

tempos 4, 8, 12 e 16 minutos após a injeção. A área sob a curva de glicose sanguínea 

dos animais durante o ipITT foi calculada através do método trapezoidal utilizando o 

software GraphPad Prism 5.0 para Windows (GraphPad Software, Inc.). A razão 

constante do clearance da glicose (kITT) foi calculada usando a fórmula 0,693/t1/2. A 

glicose t1/2 foi calculada usando a análise da queda do quadrado da concentração de 

glicose plasmática durante o decaimento da fase linear. Além disso, foi também 
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calculada a área abaixo da curva após correção dos valores de glicemia obtidos durante 

o teste, para porcentagem em relação à glicemia inicial (ITT Relativo). Nesse caso, 

considerou-se o valor de glicemia do tempo inicial (tempo 0) como 100%.  

5.3.5 Concentração plasmática de insulina 

A função secretora geral de insulina do pâncreas foi avaliada através da 

quantificação da concentração plasmática de insulina nos animais em ambos os grupos. 

Alíquotas de sangue foram obtidas no momento da eutanásia dos animais por 

decapitação. Essas alíquotas foram coletadas em tubo eppendorf heparinizado e após 

centrifugação, as amostras de plasma foram estocadas a –20°C até o momento da 

dosagem da insulina por ELISA ® (Millipore, MA, USA). 

 

5.3.6 Secreção estática de insulina por ilhota 

Ilhotas pancreáticas isoladas foram obtidas a partir da digestão do pâncreas 

com colagenase tipo V (EC 3.4.24.3; Sigma®), seguida de coleta sob lupa com auxílio 

de uma micropipeta (Boschero et al., 1993). Grupos de 5 ilhotas foram colocados em 

microtubos e incubados em 1 ml de Krebs-bicarbonato (composição em mM: NaCl 115, 

KCl 5, CaCl21, MgCl2 1, NaHCO3 24, pH 7,4 ajustado com gaseamento com CO2) 

contendo 3 mg/ml de albumina bovina sérica e 5.6 mM de glicose por 30 minutos a 

37°C. Para os experimentos de secreção estática de insulina, foram escolhidas ilhotas de 

tamanho similar para os dois grupos e os resultados foram normalizados pelo número de 

ilhotas. 

Após um período de 30 minutos, o tampão Krebs com 5,6 mM de glicose 

foi substituído por solução Krebs contendo diferentes concentrações de glicose (2,8 

mM, ou 16,7 mM) para a determinação da secreção basal e estimulada de insulina, 

respectivamente, através da incubação das ilhotas por 1h. Ao término do período de 

incubação, alíquotas de 0,5 ml foram coletadas e estocadas a -20°C até a dosagem de 

insulina por radioimunoensaio e expresso por ng/ilhota.h. 

O cálculo do aumento do incremento na secreção (fold increase) foi feito 

através da razão entre a quantidade de insulina secretada sob condição estimulatória 

(16,7 mM glicose) em relação à quantidade secretada sob condição basal de glicose 

(2,8mM).  
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5.4 Imunolocalização das proteínas SNARE no pâncreas endócrino 

Por meio da técnica de imunofluorescência indireta, descrita anteriormente 

(Collares-Buzato et al., 2004), secções de pâncreas de camundongos do grupo controle 

e do tratado com dieta hiperlipídica foram utilizados para avaliação da distribuição 

celular da proteína SNARE Sintaxina-4. Para tal, os pâncreas coletados foram 

congelados em N-hexano resfriado com gelo seco. Cortes histológicos de 8 µm dos 

materiais foram obtidos em criostato a – 25°C, aderidos em lâminas silanizadas 

(tratadas previamente com solução de 3- aminopropiltrietoxisilano, Sigma) e fixados 

por 3 minutos com acetona a -20°C. Esses cortes foram mantidos a -80°C até o 

momento do uso. Para a realização da reação imunoistoquímica os cortes foram 

deixados a temperatura ambiente (TA) por 1h, seguido de refixação por 8 min com 

formaldeído 4% em PBS e permeabilização com solução de Triton X-100 (0,1%) por 10 

min. Posteriormente, os cortes histológicos foram incubados com tampão Tris-salina 

(TBS, pH 7,4) contendo 5% de albumina bovina BSA (Amresco®) por 1 h a TA e, 

então, incubados com anticorpo primário específico para a detecção da proteína 

desejada (na diluição apresentada na Tabela II, em 3% de albumina bovina BSA em 

TBS) por 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado o anticorpo 

secundário (na diluição apresentada na Tabela II, em 1% de leite desnatado em TBS) 

durante 2 horas à temperatura ambiente (TA). Foi feita a dupla marcação destas 

proteínas SNARE com insulina. Para isso, após o procedimento acima, foi feita uma 

incubação adicional por 2h (TA) com anticorpo policlonal anti-insulina (Dako ®, 

diluição 1:100 em 3% de leite desnatado em TBS), seguida de lavagem dos cortes com 

TBS e posterior incubação por 2h (TA) com o anticorpo anti-guinea-pig conjugado com 

rodamina (Sigma ®, diluição 1:125 em 1% de leite desnatado em TBS.  

 Por fim, os cortes foram montados com meio de montagem Vectashield 

(Vector®) e analisados em microscópio de fluorescência acoplado a um sistema de 

captura de imagens (Axio Observer-D1 ®, Zeiss, Germany) e no Microscópio Confocal 

Leica SP8 (Leica, Germany). A quantificação da fluorescência foi realizada através do 

software ImageJ (National Institute of Health), com o qual foi selecionada uma área de 

100 pixels quadrados em cinco pontos diferentes de cada ilhota analisada. 
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Tabela II: Diluição e fabricante do anticorpo primário utilizado para a detecção de 

proteína envolvida com a exocitose dos grânulos de insulina por imunofluorescência 

indireta 

 

5.5 Estudo do remodelamento dos microfilamentos de actina 

 

5.5.1 Histoquímica para detecção de filamentos de actina com Faloidina 

É reportado na literatura que frente a condições supraliminares de glicose 

ocorre despolimerização de filamentos de actina abaixo da membrana plasmática das 

células beta pancreáticas para facilitar a exocitose dos grânulos secretórios de insulina 

(TOMAS et al., 2006; THURMOND et al., 2003). Para avaliar possíveis alterações 

dessa modulação do citoesqueleto de actina em ilhotas pancreáticas de animais de 

ambos os grupos frente à exposição basal (2,8 mM de glicose) e estimulatória da 

secreção de insulina (16,7 mM glicose), foi realizada a reação histoquímica com 

Faloidina em ilhotas isoladas submetidas a essas condições.  

Para tal, ilhotas isoladas e pâncreas foram submetidos à incubação por 7 

minutos com solução Krebs suplementado com 2,8 mM de glicose e 16,7 mM de 

glicose. Posteriormente, as mesmas foram fixadas por 45 min em formaldeído 4% (em 

PBS, pH 7,4). O tempo de estimulação com glicose foi baseado em estudos prévios da 

literatura que indicam que a ativação da Cdc42 ocorre após 3 minutos de estimulação 

com glicose, seguida da fosforilação de PAK1 induzida pela Cdc42 (que ocorre 

aproximadamente após 5 min de estimulação com glicose) (KALWAT e THURMOND, 

2013). Assim, a ativação da Cdc42 é importante para iniciar a cascata que culmina com 

o remodelamento do citoesqueleto de actina e a mobilização dos grânulos que sustentam 

a segunda fase da secreção de insulina (KALWAT e THURMOND, 2013). O tempo de 

incubação proposto corresponderia ao início da segunda fase da secreção de insulina. 

Após lavagem em PBS, as ilhotas foram incubadas em 5% gelatina (Sigma) por 2h a 

37ºC. Após a retirada da gelatina 5%, as ilhotas foram incubadas com gelatina 10% por 

2h a 37ºC. Na sequência, as mesmas foram colocadas em gelatina 20 a 25%, overnight a 

Anticorpo 

primário 

Fabricante Animal 

Produzido 

Diluição 

primária 

Diluição 

secundária 

Sintaxina-4 Santa Cruz Cabra 1:50 1:300 
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37ºC. Após a troca por outra solução de gelatina 20 a 25%, as ilhotas foram passadas 

para um canudo selado com parafina para polimerização da gelatina em banho de gelo. 

Após endurecer, o bloco foi desenformado e imediatamente congelado em N-Hexano 

resfriado em gelo seco a -80ºC (adaptado de COLLARES-BUZATO, 2004). 

 As secções dos blocos com as ilhotas isoladas foram obtidas em 

criostato.  Após secar por 1h a temperatura ambiente (TA), as secções foram refixadas 

com solução de formaldeído 4% em PBS por 10 min e lavadas com PBS. Após 

permeabilização com solução 0,1% Triton por 10 min e lavagem em PBS, os cortes 

foram incubados com Faloidina (ActinRed 555 Ready Probes – Life Technologies®) na 

proporção de 1 gota por mL de PBS por 2 horas a TA. Após lavagem com PBS, os 

cortes foram montados com Vectashield (Vector®). A quantificação da fluorescência 

foi realizada através do software ImageJ (National Institute of Health), com o qual 

foram selecionados 60 pontos distribuídos sobre as junções intercelulares em cada ilhota 

analisada.  

 

5.5.2 Localização celular e grau de marcação de Cdc42 

Para complementar os resultados dos experimentos de histoquímica com 

Faloidina nesse modelo, foi avaliada a localização celular e o grau de fluorescência da 

proteína Cdc42, proteína envolvida com o remodelamento do citoesqueleto de actina, 

com diluição conforme a tabela abaixo. Para tal, foram utilizados cortes das ilhotas 

isoladas e submetidas à condição basal de glicose (2,8 mM de glicose), ou condição 

supraliminar de estimulação com glicose (16,7 mM de glicose). A quantificação da 

fluorescência foi realizada da mesma forma feita com a proteína Sintaxina 4. 

 

Tabela III: Diluição e fabricante do anticorpo primário utilizado para a detecção da 

proteína Cdc42 utilizado em imunoistoquímica em secções de blocos de ilhotas 

pancreáticas isoladas 

 

 

 

Anticorpo 

primário 
Fabricante Animal 

Produzido 

Diluição anticorpo 

primário 

Diluição anticorpo 

secundário 

Cdc42 Abcam Coelho 1:50 1:300 
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5.6  Western Blot 

A metodologia de Western Blot (COLLARES-BUZATO et al., 2001) foi 

empregada com a finalidade de detectar o grau de expressão da proteína SNARE 

Sintaxina-4 e da small Rho-GTPase em ilhotas pancreáticas de animais provenientes de 

ambos os grupos. De forma resumida, grupos de aproximadamente 300 a 500 ilhotas 

foram homogeneizados em um coquetel anti-protease (10 mM imidazol pH 7,4; 4 mM 

EDTA; 1 mM EGTA; 200 M DTT; 0,5 g/mL pepstatina; 200 KIU/mL aprotinina; 

200 M fenilmetilsufonilfluoreto; 2,5 g/mL leupeptina e 30 g/mL inibidor de 

tripsina). A determinação do conteúdo total de proteínas foi feita por 

espectrofotometria, usando-se o kit de ensaio de proteína da Bio-Rad®. Alíquotas com 

50 g de proteína foram incubadas a 37C por 1 h em 30% do volume de 5x tampão de 

Laemmli (1x tampão: 50 mM Tris-HCl, 2% de SDS, 10% de -mercaptoetanol, 10% de 

glicerol e 0,2% de azul de bromofenol) e, então, aplicadas em gel 10% de SDS-PAGE 

(Laemmli, 1970). A eletroforese foi realizada com voltagem fixa de 200V, amperagem 

variável e solução de corrida (Trisma base 200 mM, glicina 1,52 M, EDTA 7,18 mM e 

SDS 0,4%) por aproximadamente 30 min. Após eletroforese, as proteínas foram 

transferidas eletroforeticamente para membrana de nitrocelulose, com o sistema de 

transferência ligado à fonte com voltagem fixa de 120 V, amperagem variável e tampão 

de transferência (Trisma base 25 mM, glicina 192 mM, metanol 20% e SDS 0,02%) por 

aproximadamente 1 h. Para verificação do perfil protéico e controle da massa proteica 

aplicada nas linhas do gel, a membrana foi corada reversivelmente com solução de 

Ponceau S (Bio-Rad®).  

Após a lavagem do Ponceau, foi feito o bloqueio de ligações inespecíficas 

com 5% de albumina bovina em tampão Tris-salina (TBS: Trisma base 0,01 M, NaCl 

0,15 M, Tween 20 0,05%, pH 7,4) por 4h a temperatura ambiente. Após o bloqueio, a 

membrana foi incubada por 2h a temperatura ambiente e posteriormente overnight a 4ºC 

com os anticorpos primários específicos (seguindo a diluição recomendada pelo 

fabricante e apresentada na tabela III, em TBS com 3% de albumina bovina). Após 

lavagem do anticorpo primário, a membrana foi incubada com anticorpos secundários 

específicos conjugados com peroxidase (diluição apresentada na tabela III em TBS com 

1% de albumina bovina) por 2h a temperatura ambiente. O controle interno foi feito 

através da proteína Beta-actina. As bandas imunorreativas foram detectadas por 

quimioluminescência (Clarity ECL Substrate - BioRad®) utilizando fotodocumentador 
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(Uvitec Limited, Cambridge,UK). A densidade das bandas foi analisada pelo software 

ImageJ (National Institute of Health). 

 

Tabela IV: Diluições e fabricantes dos anticorpos primários utilizados para avaliação do 

grau de expressão de proteínas envolvidas com a exocitose dos grânulos de insulina por 

Western Blot. 

 

 

5.7 Análise Estatística 

A significância estatística entre dois grupos experimentais foi determinada 

através do teste t-Student. Para múltiplas comparações, foi utilizado o teste ANOVA 

(análise de variância) seguido do teste de Bonferroni para comparar determinados pares 

de grupos. Para a análise semiquantitativa do grau de fluorescência da marcação para as 

proteínas SNARE foi utilizado o teste Mann-Whitney. O nível de significância adotado 

foi de p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GraphPad 

Prism Version 5.00 para Windows (GraphPad Software, Inc.). Os resultados 

correspondem à média ± erro padrão da média. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Na figura 7 estão agrupados os dados que compõem os parâmetros 

metabólicos dos animais submetidos à dieta hiperlipídica (DHL) e dos animais que 

consumiram a dieta padrão (controle - CTL). A figura (a) representa a curva do ganho 

de peso corporal dos animais nas seis semanas de administração da dieta hiperlipídica. 

Em (b) observa-se os dados referentes ao ganho de peso dos animais do grupo DHL, 

comparados ao grupo controle após 45 dias de intervenção (6 semanas). Pode-se 

observar que houve um aumento estatisticamente significativo no ganho de peso do 

Anticorpo 

primário 

Fabricante Animal 

Produzido 

Diluição 

anticorpo 

primário 

Diluição 

anticorpo 

secundário 

Sintaxina-4 Santa Cruz Cabra 1:250 1:5000 

Cdc 42 Abcam Rabbit 1:1000 1:2000 

Beta-Actina Sigma Camundongo 1:2000 1:1500 



25 

 

grupo DHL em relação ao controle. Na figura (c) é apresentado o gráfico dos valores de 

glicemia pós-prandial de ambos os grupos, cuja comparação resultou em diferença 

significativa (P=0,0085). O gráfico (d) mostra os dados de insulinemia e, esses 

resultados demonstram que animais do grupo DHL são hiperinsulinêmicos, 

apresentando uma insulinemia quase quatro vezes maior quando comparados aos 

animais do grupo controle. 

 

 

Figura 7: Parâmetros metabólicos de animais submetidos à dieta hiperlipídica por 45 dias. 

Na figura 7 (a) encontra-se a curva do ganho de peso no decorrer do experimento. Em (b) observa-se os 

dados referentes ao ganho de peso relativo (%) dos animais submetidos à dieta hiperlipídica (DHL) 

comparados ao grupo controle após 45 dias de intervenção (N=37-41 animais/grupo). A diferença do 

ganho peso entre os grupos foi estatisticamente significativa (P<0,0001). A figura 7 (c) representa o 

gráfico de glicemia pós-prandial obtidos no momento da eutanásia de animais de ambos os grupos 

(N=36-40 animais/grupo). Os animais DHL têm valores de glicemia significativamente aumentados em 

comparação ao grupo controle (P=0,0085). Em 7 (d) encontram-se os dados de insulinemia (N=14-18 

animais/grupo), mostrando que animais DHL são hiperinsulinêmicos em relação aos animais do grupo 

controle (P=0,0004). 

 

Com o intuito de complementar a avaliação de dados metabólicos dos 

animais, foi calculada a eficiência metabólica a partir do consumo alimentar semanal. 

Este cálculo é feito a partir da razão entre o total de calorias ingeridas e o ganho de peso 
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(Figura 8). A eficiência metabólica é definida como a capacidade de metabolizar a 

energia ingerida e é o parâmetro inverso da eficiência alimentar, isto é, ganho de peso 

por unidade de energia.  

 

 

Figura 8: Eficiência metabólica. 

Na figura 8 encontra-se a quantificação da eficiência metabólica de ambos os grupos (N=20-21 

animais/grupo). A eficiência metabólica de animais do grupo DHL mostrou-se significativamente 

diminuída, em comparação com animais do grupo controle (P<0,0001).  

 

 

A figura 9 apresenta os dados referentes aos depósitos de gordura de 

animais de ambos os grupos, quantificados após a eutanásia. Em (a) observa-se os 

dados referentes ao depósito de gordura gonadal, localizada na região dos testículos e 

epidídimos, dos animais DHL quando comparados aos do grupo controle após 45 dias 

de intervenção. Pode-se observar que houve um aumento significativo deste depósito no 

grupo DHL em relação ao controle (P<0,0001). Na figura (b) está o gráfico dos dados 

dos depósitos de gordura retroperitoneal, localizado na parede dorsal do abdômen, 

próximo aos rins, de ambos os grupos. Os animais do grupo DHL apresentam esse 

depósito de gordura aumentado em relação a animais do grupo controle. Em (c) 

encontra-se o gráfico referente ao depósito de gordura mesentérica, localizada ao redor 

do comprimento dos intestinos e estômago, e que apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (P<0,0001). A figura (d) mostra o gráfico de gordura 

visceral relativa, representada pela soma dos três depósitos de gordura visceral 

(gonadal, retroperitoneal e mesentérica), relativizada ao peso corporal dos animais, 

tendo o grupo DHL apresentado valores significativamente maiores quando comparado 

ao grupo controle (P<0,0001). 
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Figura 9: Quantificação dos depósitos de gordura gonadal, retroperitoneal, mesentérica e visceral 

total relativa de animais submetidos à dieta hiperlipídica por 45 dias. 

Na figura 9 se encontram os dados referentes aos depósitos de gordura dos animais de ambos os grupos. 

Em (a) observa-se os dados referentes ao depósito de gordura gonadal (em g). Animais do grupo DHL 

têm depósito de gordura gonadal significativamente aumentado em comparação com animais do grupo 

controle (N=35-37 animais/grupo; P<0,0001). Na figura (b) está o gráfico dos dados dos depósitos de 

gordura retroperitoneal (g) de ambos os grupos (N=35-37 animais/grupo). Os animais do grupo DHL 

possuem também esse depósito de gordura significativamente aumentado em relação ao grupo controle 

(P<0,0001), assim como observado no depósito de gordura mesentérica (g) (fig. c; N=30-33 

animais/grupo; P<0,0001). A figura (d) apresenta o gráfico de gordura visceral relativa (%) (N=30-33 

animais/grupo), tendo os animais do grupo DHL apresentado valores significativamente maiores quando 

comparados aos animais do grupo controle (P<0,0001). 

 

 

Para complementar os dados que compõem os parâmetros metabólicos 

apresentados anteriormente, foram realizados os testes intraperitoneais de tolerância à 

glicose (ipGTT) e de tolerância à insulina (ipITT).  

A figura 10 (a) apresenta o gráfico da curva glicêmica durante o ipGTT, 

realizado após 8 horas de jejum alimentar dos animais. É possível observar que a curva 

do grupo DHL alcança valores de glicemia mais elevados e leva um maior tempo para 

retornar próximo aos níveis observados no início do teste, enquanto a curva do grupo 

controle se eleva menos e retorna aos níveis iniciais de forma mais rápida. A área 

abaixo da curva (b) do grupo DHL foi significativamente maior (P<0,0001) quando 
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comparado ao grupo controle, sugerindo dificuldades deste grupo na metabolização da 

glicose circulante. 

 

 

Figura 10: Teste intraperitoneal de tolerância à glicose (ipGTT) 

Em (a) temos a curva glicêmica durante o ipGTT. E, em b, temos o resultado da área abaixo da curva 

(AUC) do ipGTT de animais dos grupos controle e DHL (N=17-13 animais/grupo). O grupo DHL 

apresentou aumento significativo em relação ao controle no tempo 60’. A AUC para o GTT (b) é 

significativamente aumentada em animais do grupo DHL, indicando quadro de intolerância à glicose 

nesses animais (P<0,0001).  

 

A figura 11, referente à curva glicêmica durante o ipITT (a), realizado após 

6 horas de jejum alimentar, e sua correspondente área abaixo da curva. Houve aumento 

significativo (P=0,0005) do grupo DHL em relação ao controle na comparação da área 

abaixo da curva (b) e na glicemia coletada no tempo 0’ (glicemia em jejum). 
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Figura 11: Teste intraperitoneal de tolerância à insulina (ipITT) 

A figura (a) apresenta as curvas correspondentes ao teste intraperitoneal de tolerância à insulina para o 

grupo controle (preto) e grupo DHL em vermelho. Em (b) é apresentado que o grupo DHL apresentou 

área abaixo da curva (AUC) do gráfico mostrado em (a) significativamente aumentada, em comparação 

com os animais controle (N=19-23 animais/grupo; P=0,0005).  

 

 

Porém, quando calculado o ITT Relativo (Figura 12), no qual os valores 

glicêmicos ao longo do teste são expressos em relação aos valores glicêmicos obtidos 

no tempo 0’ para cada animal (que é considerado 100%), essa diferença entre os grupos 

não foi observada. No caso do ITT relativo, ambos os grupos ficam com o mesmo ponto 

inicial (100%). Também não foi observada diferença estatística entre os grupos no 

cálculo da razão constante do clearance da glicose, ou taxa de remoção da glicose 

(kITT – figura 13). 
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Figura 12: Teste intraperitoneal de tolerância à insulina expresso em porcentagem em relação ao 

valor de glicemia inicial do teste (ipITT Relativo) 

A figura (a) apresenta as curvas correspondentes ao teste intraperitoneal de tolerância à insulina para o 

grupo controle (preto) e grupo DHL em vermelho. Em (b) observa-se que o grupo DHL apresentou área 

abaixo da curva (AUC) do gráfico mostrado em (a) significativamente aumentada, em comparação com 

os animais controle (N=19-23 animais/grupo; P=0,0005). 

 

 

 
 

Figura 13: Cálculo da razão constante do clearance de glicose (kITT) 

A figura 13 mostra a comparação dos valores da razão constante do clearance de glicose de ambos os 

grupos, que não apresentou qualquer diferença estatística (N=19-23 animais/grupo). 
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Na figura 14 são apresentados os resultados da secreção estática de insulina 

em duas concentrações diferentes de glicose (2,8 mM e 16,7 mM) representando, 

respectivamente, as condições, basal e estimulatória de secreção de insulina. Ilhotas de 

ambos os grupos responderam secretando mais insulina frente à condição supraliminar 

de glicose (16,7 mM), embora ilhotas do grupo DHL secretem discretamente menos 

(apesar da diferença entre CTL 16,7 mM e HL 16,7 mM não ser estatisticamente 

significativa). Também não foram observadas diferenças entre os grupos sob a condição 

basal (2,8 mM de glicose).  

 

 
 

Figura 14: Secreção estática de insulina 

A figura 14 apresenta os resultados da secreção estática de insulina em diferentes concentrações de 

glicose, basal e estimulatória, respectivamente. Comparações significativas: a: diferença em relação ao 

CTL 2,8 mM (P<0,0001); b: diferença em relação ao DHL 2,8 mM (P<0,0001). (N=5 animais/grupo) 

 

 

No entanto, essa diminuição da secreção de insulina frente a estimulação 

com 16,7 mM de glicose no grupo DHL foi confirmada pelo cálculo do incremento da 

insulina secretada (em 16,7 mM glicose), em relação à condição basal (fold increase - 

Figura 15). Ou seja, o grupo DHL apresentou valor de incremento da insulina secretada 

(número de vezes em relação à secreção basal) significativamente diminuído em relação 

ao grupo controle (P=0,023).  
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Figura 15: Incremento da insulina secretada (em relação à condição basal) 

Na figura 15 é apresentado a comparação do cálculo do incremento da insulina secretada (número de 

vezes em relação a respectiva condição basal). A comparação entre os grupos apresentou diferença 

significativa (P=0,023), tendo o grupo dieta apresentado secreção prejudicada quando comparado ao 

grupo controle (N=5 animais/grupo). 

 

O citoesqueleto de actina foi avaliado em dois tipos de tecido: em secções 

de pâncreas total (figura 16) e em secções de ilhotas pancreáticas isoladas expostas a 

diferentes concentrações de glicose, condição basal (2,8 mM de glicose), ou condição 

estimulatória da secreção de insulina (16,7 mM de glicose) (figura 17). Em ambos os 

casos (figuras 16 e 17), a quantificação do grau de fluorescência da marcação para F-

actina (evidenciada pela reação histoquímica com faloidina) foi realizada através da 

distribuição homogênea de 60 pontos na região da marcação (logo abaixo da membrana 

plasmática das células endócrinas da ilhota). Em ambas as figuras, é possível observar a 

marcação para os microfilamentos de actina (F-actina em vermelho) logo abaixo da 

membrana plasmática, próximo à região dos contatos intercelulares (marcação em linha 

indicada pela seta branca). Os núcleos das células estão marcados com DAPI (em azul). 

No caso das secções de pâncreas (figura 16), a marcação para F-actina em ilhotas foi 

diminuída no grupo DHL (P=0,041), em relação ao grupo controle. 
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Figura 16: Distribuição e grau de marcação dos microfilamentos de actina em ilhotas pancreáticas 

de animais alimentados com dieta hiperlipídica por 45 dias.  

A imagem (a) corresponde à ilhota pancreática de animal do grupo controle em secção histológica de 

pâncreas e a imagem (b) mostra uma ilhota de animal alimentado com dieta hiperlipídica por 45 dias. A 

reação histoquímica com faloidina evidencia em vermelho os microfilamentos de actina (F-actina), abaixo 

da membrana plasmática, próximo à região dos contatos intercelulares (setas brancas). Observa-se que a 

marcação de F-actina na ilhota do grupo DHL é discretamente menor (fig. c; P=0,041) do que a 

observada para o grupo controle (N=5-7 animais/grupo). 
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O remodelamento do citoesqueleto de actina foi avaliado em secções de 

ilhotas isoladas que, antes da inclusão para criotomia, foram expostas a uma solução 

fisiológica contendo concentração basal de glicose (2,8 mM de glicose), ou 

estimulatória da secreção de insulina (16,7 mM de glicose) por 7 minutos (Figura 17).  

A figura 17e mostra que houve diferenças significativas entre os grupos: o 

grupo CTL 2,8 mM apresentou grau de fluorescência da marcação para F-actina 

aumentado em relação ao grupo CTL 16,7 mM (comparação identificada pela letra a no 

gráfico P<0,001); as ilhotas DHL 2,8 mM apresentam grau de fluorescência diminuído 

em relação ao grupo DHL 16,7 mM (comparação identificada pela letra b no gráfico; 

P<0,001); o grau da marcação de ilhotas do grupo CTL 16,7 mM é diminuído em 

comparação com ilhotas do grupo DHL 16,7 mM (comparação identificada pela letra c 

no gráfico; P<0,001); o grupo CTL 2,8 mM apresenta valores de grau de fluorescência 

para F-actina aumentados em relação ao grupo DHL 2,8 mM (comparação identificada 

pela letra a no gráfico; P<0,01); e ilhotas do grupo CTL 2,8 mM apresentam valores de 

fluorescência para F-actina diminuídos em comparação com ilhotas do que o grupo 

DHL 16,7 mM (comparação identificada pela letra a no gráfico; P<0,01).  
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Figura 17: Distribuição e grau de marcação dos microfilamentos de actina em ilhotas de animais 

controle e DHL submetidos a estimulação com concentração basal ou supraliminar de glicose.  

Na figura 17a é mostrada uma ilhota pancreática do grupo controle sob condição basal de glicose (2,8 mM), 

enquanto na figura 17b encontra-se uma ilhota do grupo DHL sob a mesma condição. Na figura 17c apresenta-

se uma ilhota pancreática do grupo controle sob condição estimulatória da secreção de insulina (16,7 mM 

glicose), mimetizando uma possível situação pós-prandial, enquanto na figura 17d é mostrada uma ilhota 

pancreática do grupo DHL sob a mesma condição. Abaixo encontra-se o gráfico representando a quantificação 

do grau de fluorescência da marcação para os microfilamentos de actina. Os resultados de quantificação 

apresentados na figura 17e indicam que ilhotas do grupo DHL 16,7 mM glicose apresentam rede de 

microfilamentos de actina mais densa em comparação aos demais grupos. Comparações significativas: a: 

diferença em relação ao CTL 2,8 mM; b: diferença em relação ao DHL 2,8mM; c: diferença em relação ao 

CTL 16,7 mM. *: P<0,01. **: P<0,0001. 
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Adicionalmente, através de reações de imunoistoquímica, também foram 

avaliadas a localização celular e o grau de fluorescência da marcação para a proteína 

Cdc42, uma small Rho GTPase envolvida com o remodelamento do citoesqueleto de 

actina frente à estimulação com concentrações supraliminares de glicose. Para tal, foram 

utilizadas secções de ilhotas isoladas estimuladas com solução fisiológica contendo 

concentração basal de glicose (2,8 mM de glicose), ou estimulatória da secreção de 

insulina (16,7 mM de glicose) por 7 minutos. Esses resultados são mostrados na figura 

18. Para a quantificação do grau de fluorescência da marcação para essa proteína, foram 

selecionadas áreas de 100 pixels quadrados (5 áreas por ilhota) que apresentavam 

imunomarcação para Cdc42. A marcação para Cdc 42 pode ser observada no citoplasma 

das células beta pancreáticas de ilhotas de animais de ambos os grupos (marcação verde 

em 18a-18d, e em azul podemos observar os núcleos (DAPI). A figura 18e mostra que 

apenas a comparação entre os grupos CTL 2,8 mM e CTL 16,7 mM foi estatisticamente 

significativa (P=0,024). A quantificação revelou que ilhotas do grupo CTL 16,7 mM 

glicose apresentam marcação para Cdc42 significativamente aumentada em relação ao 

seu respectivo grupo exposto à condição basal de glicose (CTL 2,8 mM glicose), o que 

não foi observado para o grupo DHL (Figura 18e). 

Assim, esse resultado do grau de marcação da Cdc42 pode explicar o 

resultado de histoquímica com faloidina para ilhotas isoladas, visto que a marcação 

mais forte obtida nesse experimento (figura 17) foi para o grupo DHL 16,7 mM glicose. 

Curiosamente, o grupo da DHL sob condição estimulatória (16,7 mM) também 

apresentou grau de fluorescência mais baixo para Cdc42, embora sem diferença 

significativa com relação ao grupo CTL 16,7 mM glicose (figura 18). 
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Figura 18: Localização celular da proteína Cdc42 em ilhotas pancreáticas de animais dos grupos 

controle e DHL submetidas à estimulação com concentração basal ou supraliminar de glicose. 

Na figura 18a é mostrada uma ilhota pancreática do grupo controle sob condição basal de glicose (2,8 

mM), enquanto na figura 18b encontra-se uma ilhota do grupo DHL sob a mesma condição. Na figura 18c 

apresenta-se uma ilhota pancreática do grupo controle sob condição estimulatória da secreção de insulina 

(16,7 mM glicose), enquanto na figura 18d é mostrada uma ilhota pancreática do grupo DHL sob a 

mesma condição. Em 18e encontra-se o gráfico da quantificação do grau de marcação da proteína Cdc 42, 

que foi significativamente aumentado no grupo CTL 16,7 mM, frente a sua respectiva condição basal, 

CTL 2,8 mM glicose (*P=0,0242). O mesmo não foi observado para o grupo DHL (N=10 animais/grupo). 
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Além da análise por imunoistoquímica, foi avaliada a expressão da proteína 

Cdc42 através de western blotting em homogenatos de ilhotas dos animais de ambos os 

grupos (figura 19). É importante ressaltar que as ilhotas destinadas aos experimentos de 

Western Blotting foram coletadas em solução Hank’s com concentração basal de 

glicose. Em (a) encontra-se a imagem representativa da membrana corada 

reversivelmente com Ponceau, demonstrando que a mesma quantidade de proteína foi 

aplicada em todas as linhas do gel. Essa membrana foi submetida à reação de 

imunodetecção de Cdc42 (figura 19b). Posteriormente, essa membrana foi reincubada 

com o anticorpo anti β-actina, utilizado para controle interno da reação (figura 19c). Em 

(d) são apresentados os valores da densidade óptica das bandas de Cdc42 normalizados 

pelos valores obtidos para β-actina. Os dados de western blotting para essa proteína não 

apresentaram diferença significativa entre os grupos controle e dieta hiperlipídica. 
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Figura 19: Expressão de Cdc42 em ilhotas pancreáticas de animais dos grupos controle e DHL por 

45 dias. 

A figura (a) mostra a imagem da membrana mostrada em b e c, corada com Ponceau. Em (b) é 

observada a reação de imunodetecção da Cdc42 em homogenatos de ilhotas pancreáticas de animais dos 

grupos controle e DHL. A mesma membrana foi reincubada para detecção da β-actina (controle interno da 

reação), observada na figura (c). O gráfico observado em (d) apresenta os valores da densidade óptica das 

bandas da Cdc 42 normalizados pelos valores obtidos para β-actina (N=4 membranas, 12-13 

animais/grupo). 

Cdc42 

β-actina 



40 

 

Ainda como parte integrante desse estudo, avaliou-se a localização celular e 

o grau de marcação da proteína SNARE Sintaxina 4 (figura 20). Note que a marcação 

para Sintaxina 4 (em verde) foi observada preferencialmente no citoplasma das células 

endócrinas de ilhotas de ambos os grupos (controle, mostrado em a, e, dieta em b). A 

quantificação do grau de marcação exibido para essa proteína foi realizada da mesma 

forma descrita anteriormente para a proteína Cdc 42, porém em secções de pâncreas 

total. É possível observar uma tendência de diminuição da Sintaxina 4 em ilhotas do 

grupo DHL, em comparação com ilhotas de animais do grupo controle (figura 19c; P = 

0,058). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Localização celular de Sintaxina 4 em secções de pâncreas total de animais dos grupos 

controle e DHL por 45 dias. 

A figura 20a apresenta ilhota pancreática de animal do grupo controle, enquanto o grupo DHL é 

representado na figura 20b. O gráfico mostrado em c apresenta a quantificação da fluorescência para essa 

proteína. Apesar de não haver diferença significativa entre os grupos, é possível notar uma tendência à 

diminuição apresentada pelo grupo DHL na figura c (N=7-8 animais/grupo; p=0,058). 

c) 
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Na figura 21 encontra-se a análise da expressão da proteína sintaxina 4, por 

western blotting em homongenatos de ilhotas dos animais de ambos os grupos. Em (a) 

encontra-se a imagem representativa da membrana corada reversivelmente com 

Ponceau. Em (b) é mostrada a reação de imunodetecção de sintaxina 4. Em (c) 

encontra-se a reação para a proteína anti β-actina, utilizado para controle interno da 

reação. Em (d, p= 0,2232) são apresentados os valores da densidade óptica das bandas 

de sintaxina 4 normalizados pelos valores obtidos para a β-actina.  

Os dados de western blotting para essa proteína não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos controle e dieta hiperlipídica. 

  



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Expressão de Sintaxina 4 em ilhotas pancreáticas de animais dos grupos controle e DHL 

por 45 dias. 

A figura (a) apresenta a imagem da membrana mostrada em b e c, corada com Ponceau. Em (b) 

é observada a reação de imunodetecção para sintaxina 4 em homogenatos de ilhotas pancreáticas de 

animais dos grupos controle e DHL. A mesma membrana foi reincubada para detecção da β-actina 

(controle interno da reação), observada na figura (c). O gráfico observado em (d) apresenta os valores da 

densidade óptica das bandas da sintaxina-4 normalizados pelos valores obtidos para β-actina (N=6 

membranas, 7-8 animais/grupo). 

 

 

Sintaxina-4 

β-actina 
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7. DISCUSSÃO 

 

Após 45 dias de intervenção com dieta hiperlipídica, introduzida na 12ª 

semana de idade, o grupo DHL apresentou aumento significativo no ganho da massa 

corporal em comparação ao grupo controle, que foi mantido com dieta padrão (4,5 % 

lipídeos em g) até a data da eutanásia. Outros parâmetros avaliados, como glicemia pós-

prandial e insulinemia também estão elevados no grupo DHL, apesar do período de 

intervenção com a dieta hiperlipídica não ser tão longo como o empregado em outros 

estudos que utilizaram o mesmo modelo (AHRÉN, AHRÉN e WIERUP, 2010; 

MONTGOMERY et al. 2013; PANG et al., 2016).  

Montgomery e colaboradores (2013), em intervenção com dieta 

hiperlipídica contendo 45% de gordura animal (banha de porco) por oito semanas a 

camundongos da linhagem C57BL6, em comparação com animais que ingeriram dieta 

com baixa quantidade de gordura, obtiveram considerável aumento da massa corporal 

total e da massa gorda, além de níveis glicêmicos 97% maiores no ipGTT e 96% de 

prejuízo na sensibilidade à insulina, caracterizando resistência a esse hormônio no 

ipITT. Apesar de não termos observado diferenças significativas entre os grupos nos 

dados relacionados à ação da insulina (ITT relativo e kITT), os resultados do ipGTT 

juntamente aos dados de glicemia pós-prandial e insulinemia indicam que há prejuízos 

do grupo DHL na tolerância à glicose, cuja causa acredita-se ser relacionada à alguma 

disfunção inicial na secreção de insulina.  

Semelhante ao observado neste estudo, Wiedemann e colaboradores (2013) 

interviram com uma dieta contendo 58% de gordura em camundongos C57BL6 FAS-

knockout por apenas quatro dias e obtiveram resultados que indicam resistência 

insulínica hepática e aumento da expressão de marcadores pró-inflamatórios. Winzell e 

Ahrén (2004) verificaram além da piora no metabolismo da glicose, um prejuízo na 

eficiência metabólica do grupo tratado com dieta hiperlipídica, ou seja: o ganho de peso 

nos animais DHL não ocorre somente pelo aumento na ingestão energética quando 

comparado aos animais controle, mas também pela redução na taxa metabólica desses 

animais, já que a capacidade de metabolizar a energia ingerida encontra-se reduzida. 

Apesar da falta de parâmetros bem estabelecidos que classifiquem a presença ou não de 

obesidade em modelos experimentais, assim como há para humanos, é possível 

classificar os animais do grupo DHL como obesos. As comparações de ganho de peso e 

depósitos de gordura feitas em relação ao grupo controle deixam claros os efeitos 
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deletérios da dieta hiperlipídica nesses animais, assim como observado e descrito 

anteriormente em outros trabalhos (SURWITT et al., 1988; WINZELL e AHRÉN, 

2004; PANG et al., 2016). 

Alguns mecanismos diretamente relacionados à obesidade podem interferir 

no funcionamento adequado da insulina e consequente desenvolvimento do DM2. 

Donath e Shoelson (2011) apontam alguns desses mecanismos, como por exemplo, a 

hiperglicemia isoladamente e a lipotoxicidade, oriundos do excesso de nutrientes. Pang 

e colaboradores (2016) também citam o excesso e a baixa qualidade de calorias 

(característicos da dieta hiperlipídica) como fatores relacionados ao surgimento de 

disfunções metabólicas, tais como observados nos resultados aqui apresentados.  

É consolidado na literatura que o tecido adiposo branco (TAB) não funciona 

somente como reserva energética e protetor termomecânico, sendo considerado também 

um órgão endócrino responsável pela liberação de substâncias denominadas adipocinas 

(DONATH e SHOELSON, 2011). Essas adipocinas, parte de caráter pró-inflamatório, 

se infiltram nas ilhotas pancreáticas e promovem a ativação de diversas cascatas 

inflamatórias que ativam ainda mais o sistema imune, gerando um círculo positivo 

inflamatório nestas células que, a longo prazo, contribuem para a falência das células 

beta pancreáticas (YUMI et al., 2016). Em situações de acúmulo excessivo de TAB, 

como ocorre na obesidade, a produção dessas substâncias encontra-se aumentada, 

tornando a obesidade um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do 

DM2 (KAHN, HULL e UTZSCHNEIDER, 2006; DONATH e SHOELSON, 2011; 

PANG et al., 2016).  

Adicionalmente, nossos resultados de secreção estática de insulina revelam 

um discreto comprometimento, possivelmente inicial, da secreção de insulina 

estimulada por concentração supraliminar de glicose no grupo alimentado com dieta 

hiperlipídica. O cálculo do incremento da insulina secretada em relação à condição 

basal (fold increase) confirma isso, pois o grupo DHL apresenta valor de incremento da 

insulina secretada (número de vezes em relação à secreção basal), significativamente 

diminuído em relação ao grupo controle, assim como apresentado por Carvalho e 

colaboradores (2012) e Falcão e colaboradores (2016), nos quais ilhotas de 

camundongos C57BL6 submetidos à dieta hiperlipídica (21% em g) expostas a 

concentração supraliminar de glicose também mostraram menor incremento da insulina 

secretada. Ainda que a quantidade plasmática de insulina tenha sido maior nos animais 

tratados com dieta hiperlipídica, deve ser considerada a ação sistêmica de outros 
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hormônios presentes no organismo (o que não ocorre com as ilhotas isoladas), como por 

exemplo o GLP-1 (glucagon like peptide-1, ou peptídeo semelhante ao glucagon-1), 

que, dentre outras ações, aumenta a biossíntese e a disponibilidade da insulina na 

corrente sanguínea. Segundo estudo de Richards e colaboradores (2016), camundongos 

C57BL6 tratados com dieta hiperlipídica por 16 semanas apresentaram maior liberação 

de GLP-1, bem como camundongos ob/ob por um mecanismo ainda não esclarecido.   

Além disso, Gerich (2002) observou dados de um compilado de estudos 

que, apesar de realizados com humanos, constataram que o início do diabetes tipo 2 não 

necessariamente ocorre com a resistência insulínica, mas que prejuízos em ambas as 

fases de secreção de insulina podem dar início à doença antes de prejuízos na ação do 

hormônio. Como perspectivas futuras de nosso estudo podemos apontar a realização de  

experimentos que quantifiquem a concentração intracelular de íons cálcio, com estrita 

relação à função secretória da célula beta pancreática, assim como realizado no estudo 

de Falcão e seus colaboradores (2016), que observaram prejuízo na secreção de insulina 

estimulada por glicose associado a redução das oscilações de cálcio intracelular em 

ilhotas de animais submetidos à dieta hiperlipídica.  

Apesar das relações causa-efeito entre a obesidade e o DM2, há inúmeros 

mecanismos que possuem certa interferência na patogênese da doença, principalmente 

quanto à secreção de insulina, apesar de ainda não estarem completamente elucidados. 

Um deles é o remodelamento do citoesqueleto de actina da célula beta pancreática. O 

citoesqueleto, formado por filamentos de actina, é uma estrutura com alto poder de 

dinamismo modificando-se de acordo com a concentração de glicose do meio ao qual as 

células beta-pancreáticas estão expostas, além de estarem envolvidos em diferentes 

processos, como migração celular e cicatrização (TOMAS et al., 2006). Durante a 

segunda fase de secreção de insulina, requerida quando ainda os níveis de glicose 

permanecem elevados na corrente sanguínea, há necessidade da liberação dos grânulos 

do pool de reserva pela célula beta pancreática. Para que essa liberação ocorra, diferente 

dos grânulos já ancorados à membrana plasmática, pertencentes ao RRP, a rede de 

filamentos de actina abaixo da membrana plasmática necessita passar por uma 

despolimerização transitória a fim de facilitar a liberação desses grânulos, retornando ao 

estado polimerizado assim que a glicemia retoma aos níveis basais, situação na qual a 

rede de filamentos barra o acesso dos grânulos de insulina à membrana plasmática, além 

de impedir a formação dos complexos SNARE necessários para o processo de secreção 

(WANG e THURMOND, 2009; KALWAT e THURMOND, 2013).  
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No presente estudo, a rede de microfilamentos de actina foi avaliada em 

dois tecidos: em secções de pâncreas total e em secções de ilhotas isoladas expostas a 

diferentes concentrações de glicose: condição basal (2,8 mM de glicose), ou condição 

estimulatória da secreção de insulina (16,7 mM de glicose).  

No caso das secções histológicas de pâncreas foi observado que o grupo 

DHL apresentou menor polimerização desses filamentos, ou seja, uma rede de 

filamentos de actina mais frouxa, quando comparado ao grupo controle. Esse resultado 

difere do observado por Falcão e colaboradores (2016), no qual o grupo submetido à 

dieta hiperlipídica (21% de gordura em g) por longo período de exposição (8 meses) 

apresentou maior polimerização dos filamentos de actina. No entanto, é preciso salientar 

que no estudo de Falcão e colaboradores (2016) o comprometimento da secreção de 

insulina observado nos animais alimentados com dieta hiperlipídica é mais severo do 

que o observado em nosso estudo, no qual verificamos apenas perturbações iniciais da 

secreção de insulina. Além disso, vale destacar que esta avaliação tem uma limitação, 

visto que apesar de todos os pâncreas terem sido coletados no ciclo claro, 

preferencialmente pela manhã, não se tem um controle estrito do estado (alimentado ou 

em jejum) de todos os animais.  

O estudo da dinâmica do remodelamento de actina foi realizado através da 

reação histoquímica com Faloidina em cortes de ilhotas isoladas expostas, ou à 

condição basal (2,8 mM de glicose), ou à condição estimulatória da secreção de insulina 

(16,7 mM de glicose) por 7 minutos. No caso desse experimento foram encontrados 

resultados diferentes do observado para a reação com Faloidina realizada em cortes de 

pâncreas. Nossos dados indicam que ilhotas de animais do grupo DHL submetidas à 

condição estimulatória, ou supraliminar de glicose (16,7 mM) apresentam rede de 

filamentos actina mais densa (observado pelo maior grau de marcação para F-actina), 

em relação ao grupo controle estimulado com 16,7 mM glicose. Esse resultado é o 

inverso do observado para o grupo controle, no qual se verificou um grau de marcação 

para F-actina diminuído na condição estimulatória (16,7 mM glicose), em relação ao seu 

respectivo grupo submetido à condição basal (Controle 2,8 mM glicose). Esses 

resultados indicam um prejuízo do grupo DHL na transitória despolimerização de 

filamentos de actina que ocorre frente à estimulação com concentração supraliminar de 

glicose (WANG e THURMOND, 2009; KALWAT e THURMOND, 2013) 

Paralelamente, também foi constatado que os níveis de Cdc42 não 

aumentaram como deveriam no grupo DHL, considerando os diferentes estímulos de 
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glicose, o que pode explicar esse prejuízo na dinâmica do remodelamento de actina em 

animais do grupo DHL, já que essa proteína está intimamente relacionada ao 

remodelamento do citoesqueleto de actina estimulado por glicose. Estudos sugerem que 

a glicose promova o início da cascata de sinais que modulam o estado da Cdc42 entre as 

formas inativa (GDP-bound) e ativa (GTP-bound) através dos chamados GEFs 

(guanine-nucleotide exchange factors) (KOWLURU, 2010; KALWAT e 

THURMOND, 2013).  

Em condições basais de estimulação com glicose, a Cdc42 está no estado 

inativo, graças à sua ligação com a proteína Caveolina-1 (Cav1), uma GDI (guanine 

nucleotide dissociation inhibitor) (NEVINS e THURMOND, 2006). A ativação da 

Cdc42 se dá em resposta a estimulação com concentrações supraliminares de glicose. 

Nessas condições ocorre a sua dissociação da Cav1 (no caso de grânulos próximos à 

membrana plasmática) e a ativação da proteína β-Pix, uma guanine nucleotide effector 

protein (KEPNER et al.,2011; KALWAT e THURMOND, 2013).  

A ativação da Cdc42 ocorre após 3 minutos de estimulação com glicose e 

sua inativação depende de uma etapa de glicosilação pós-traducional (NEVINS e 

THURMOND, 2003. Uma vez ativada, a Cdc42 induz a fosforilação e a ativação da 

PAK1, após aproximadamente 5 minutos de estimulação com glicose, seguida pela 

ativação da Rac1, que ocorre cerca de 10 minutos depois, ou seja, 15 min após o início 

da estimulação com glicose (KALWAT e THURMOND, 2013). A ativação dessa via 

culmina com o remodelamento do citoesqueleto de actina, sendo a Cdc42 fundamental 

para o início desse remodelamento, no começo da segunda fase de secreção de insulina, 

e, a Rac1 importante para a perpetuação da segunda fase de secreção de insulina 

(WANG e THURMOND, 2007; KALWAT e THURMOND, 2013). Entretanto, é 

importante destacar que é necessário que a Cdc42 cicle para o estado inativo (GDP-

bound) para que ocorra a indução da ruptura transitória do citoesqueleto e 

consequentemente liberação dos grânulos de insulina durante a segunda fase de 

secreção (WANG e THURMOND, 2007).  

Assim, acredita-se que, além da contribuição dos níveis diminuídos de 

Cdc42 para o comprometimento da secreção de insulina observado no grupo DHL sob 

condição estimulatória com glicose (16,7 mM), é possível que também esteja ocorrendo 

uma disfunção da ativação desta proteína. Como destacado anteriormente, a ativação da 

Cdc42 é uma etapa crítica, pois sem ela, não ocorre a ativação das outras proteínas 

abaixo da via, como a PAK1 e a Rac-1 (WANG e THURMOND, 2010). No entanto, a 
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verificação de perturbações na ativação da Cdc42 em ilhotas de animais alimentados 

com dieta hiperlipídica por 45 dias será objeto de investigações futuras de nosso grupo 

de pesquisa.  

Além do papel da Cdc42 para o remodelamento de actina, essa proteína 

também atua na exocitose dos grânulos de insulina. Nesse contexto, a Cdc42 forma um 

complexo com a VAMP2, direcionando o grânulo de insulina à sintaxina-1A (uma t-

SNARE localizada na membrana plasmática), de modo que Cdc42–VAMP2–Sintaxina-

1A formam um complexo heterotrimérico (NEVINS e THURMOND, 2005; WANG e 

THURMOND, 2009). O complexo Cdc42-VAMP2 também pode interagir com a 

sintaxina-4 (NEVINS e THURMOND, 2005; KALWAT e THURMOND, 2013).  

Em relação à proteína Sintaxina 4, mesmo que não tenha sido observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, os resultados obtidos indicam 

uma tendência à diminuição da expressão do grupo dieta hiperlipídica. A sintaxina-4 é 

ainda pouco investigada, em comparação com estudos envolvendo outra t-SNARE, a 

Sintaxina 1, o que reforça a relevância do presente estudo. Apesar disso, os estudos 

existentes ressaltam a importância desta proteína para a secreção de insulina estimulada 

por glicose, especialmente para a segunda fase da secreção (SPURLIN e THURMOND, 

2006; WANG e THURMOND, 2009) e de sua associação direta aos filamentos de 

actina (JEWELL et al., 2008; WANG e THURMOND, 2009). Jewell e colaboradores 

(2008) sugeriram que a interação entre a sintaxina-4 e os microfilamentos de actina é 

importante para restringir o acesso dos grânulos de insulina no estado basal, ou não 

estimulado de secreção de insulina.  

Além disso, a Sintaxina 4 é reportada como um possível alvo terapêutico no 

tratamento do diabetes tipo 2, já que em portadores da doença ela encontra-se em níveis 

reduzidos, podendo ser um dos caminhos para o aumento da eficiência da célula beta 

pancreática nos casos de diabetes tipo 2 já instaurados (OH et al., 2014). É reportado na 

literatura que a depleção da Sintaxina 4 inibe a secreção de insulina estimulada por 

glicose em ilhotas pancreáticas humanas, em ambas as fases secretórias (XIE et al., 

2015), além de também interagir com o citoesqueleto de actina no processo de secreção 

(JEWELL et al., 2008). Nesse contexto, é possível que parte das perturbações da 

secreção de insulina observadas para o grupo DHL seja atribuída aos níveis diminuídos 

de sintaxina-4 observados em ilhotas de animais desse grupo.  
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8. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nos permitem concluir que os animais alimentados 

com dieta hiperlipídica por 45 dias apresentam perturbações iniciais do processo de 

secreção de insulina, possivelmente associadas ao prejuízo na dinâmica do 

remodelamento dos filamentos de actina da célula beta pancreática frente à estimulação 

com concentração supraliminar de glicose, possivelmente associada aos níveis de Cdc42 

discretamente diminuídos encontrados para o grupo DHL, ou mesmo devido a uma 

perturbação na ativação dessa proteína frente à condição estimulatória com glicose (16,7 

mM) para esse grupo. Adicionalmente, nossos resultados também indicam uma 

tendência de redução da sintaxina-4, que pode estar associada a essa disfunção da célula 

beta pancreática nos animais do grupo DHL.    

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AHRÉN, J.; AHRÉN, B.; WIERUP, N. Increased β-cell volume in mice fed a high-fat diet: a dynamic 

study over 12 months. Islets, v. 2, n. 6, p. 353-6, 2010. 

 

AKASH, M.S.H.; REHMAN, K.; LIAQAT, A. Tumor Necrosis Factor-Alpha: Role in Development of 

Insulin Resistance and Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Cellular Biochemistry, 

2017. 

 

ASLAMY, A.; THURMOND, D. Exocytosis proteins as novel targets for diabetes prevention and/or 

remediation? Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol, v.312, n.5, p. R739-R752, 2017. 

 

AROUS, C.; HALBAN, P.A. The skeleton in the closet: actin cytoskeletal remodeling in ß-cell function. 

Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., v.309, p. E611-E620, 2015. 

 

BOSCHERO, A. C. et al. Prolactin induces maturation of glucose sensing mechanisms in cultured 

neonatal rat islets. Endocrinology, v. 133, p. 515-520, 1993. 

BOSCO, D. et al. Unique arrangement of alpha- and beta-cells in human islets of Langerhans. Diabetes, 

v.59, n.5, p.1202-1210, 2010. 

BRISSOVA, M. et al. Assessment of Human Pancreatic Islet Architecture and Composition by Laser 

Scanning Confocal Microscopy. Journal of Histrochemistry & Cytochemistry, v. 53, n.9, p. 1087-

1097, 2005. 

CABALLERO, B. The Global Epidemic of Obesity: An Overview. Epidemiol Rev. v. 29, p.1–5, 2007. 

CABRERA, O. et al. The unique cytoarchitecture of human pancreatic islets has implications for islet cell 

function. PNAS, v.103, n.7, p. 2334-2339, 2006. 

CARVALHO, C. P. F. et al. Histomorphology and ultrastructure of pancreatic islet tissue during in vivo 

maturation of rat pancreas. Ann. Anat, v. 188, 221-234, 2006. 

CARVALHO, C. P. F. et al. Impaired ß-cell- ß-cell coupling mediated by Cx36 gap junctions in 

prediabetic mice. Am J Physiol Endocrinol Metab, v. 303, p. E144–E151, 2012. 

 



50 

 

CLOOSTERMANS, L. et al. Independent and combined effects of physical activity and body mass index 

on the development of Type 2 Diabetes – a meta-analysis of 9 prospective cohort studies. International 

Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, v. 12, p.147, 2015. 

 

COLLINS et al. Progression of Diet-Induceed Diabetes in C57BL6J Mice Involves Functional 

Dissociation of Ca2+ Channels from Secretory Vesicles. Diabetes, v.59, p. 1192-1201, 2010. 

 

DE SOUZA, C. T. et al. Shortterm inhibition of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-

1α expression reverses dietinduced diabetes mellitus and hepatic steatosis in mice. Diabetologia, v. 48, p. 

1860-71, 2005. 

DERMARDIROSSIAN, C.; BOKOCH, G. M. GDIs: central regulatory molecules in Rho GTPase 

activation. Trends Cell Biol, v. 15, p. 356-63, 2005. 

 

DONATH, M.Y.; SHOELSON, S.E. Type 2 Diabetes as an inflammatory disease. Nat Rev Immunol, 

v.11, n.2, p. 98-107, 2011. 

DONELAN, M. J. et al. Ca2+-dependent dephosphorylation of kinesin heavy chain on beta-granules in 

pancreatic beta-cells: implications for regulated beta-granule transport and insulin exocytosis. J. Biol. 

Chem, v. 277, n. 27, p. 232-42, 2002. 

 

DONG, Y. et al. Interaction of Munc18 and Syntaxin in the regulation of insulin secretion. Biochem. 

Biophys. Res. Commun., v. 360, p. 609-614, 2007. 

 

DUSTINE, J. L. et al. ACSM’S Exercise Management for Persons with Chronic Diseases and 

Diasabilities. 3rd edition. American College of Sports Medicine, 2009. 

 

EGEA, P.F.; STROUD, R.M.; WALTER, P. Targeting proteins to membranes: structure of the signal 

recognition particle. Curr Opin Struct Biol., v.15, n.2, p.213-20, 2005. 

 

FALCÃO et al. Reduced insulin secretion function is associated with pancreatic islet redistribution of cell 

adhesion molecules (CAMs) in diabetic mice after prolonged high‑fat diet. Histochem Cell Biol., v.146, 

n.1, p.13-31, 2016. 

 

FU, Z; GILBERT, E.R.; DONGMIN, L. Regulation of Insulin Synthesis and Secretion and Pancreatic 

Beta-Cells Dysfunction in Diabetes. Curr Diabetes Rev., v. 9, n.1, p. 25–553, 2013. 

GERICH, J. E. Is Reduced First-Phase Insulin Release the Earliest Detectable Abnormality in Individuals 

Destined to Develop Type 2 Diabetes? Diabetes, v.51, p. S117-S121, 2002. 

HONG, E. G. et al. Insulin and glucagon secretions, and morphological change of pancreatic islets in 

OLETF rats, a model of type 2 diabetes mellitus. J. Korean Med. Sci., v.17, p.34-40, 2002. 

IMAI, Y. et al. Lipids and immunoinflammatory pathways of beta cell destruction. Diabetologia, v.59, 

p.673–678, 2016. 

INGELFINGER, J.R.; JARCHO, J. A. Increase in the incidence of Diabetes and Its implications. N Engl 

J Med, v.376, n.15, p. 1473-1474, 2017. 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (2015). Diabetes Atlas, 7th edition. 

JANSSEN, S. W. et al. Progressive histopathological changes in pancreatic islets of Zucker Diabetic 

Fatty rats. Experimental and clinical endocrinology & diabetes: official journal, German Society of 

Endocrinology [and] German Diabetes Association, v. 109, n. 5, p. 273–82, 2001. 

 

JEWEL, J.L. et al. Filamentous actin regulates insulin exocytosis through direct interaction with 

Syntaxin-4. J. Biol. Chem, v. 283, p. 10716-10726, 2008. 

 

KAHN, C. R. et al. Joslin’s Diabetes Mellitus. 14th edition. Williams and Wilkins, 2005. 

 



51 

 

KAHN, S.E.; HULL, R.L.; UTZSCHNEIDER, K.M. Mechanisms linking obesity to insulin resistance 

and type 2 diabetes. Nature, v. 44, p. 840-846, 2006. 

 

KALWAT, M.A.; THURMOND, D.C. Signaling mechanisms of glucose-induced F-actin remodeling in 

pancreatic islet beta-cells. Experimental & Molecular Medicine, v.45, p.1-12, 2013. 

 

KEPNER, E.M. et al. Cool-1/betaPIX functions as a guanine nucleotide exchange factor in the cycling of 

Cdc42 to regulate insulin secretion. Am J Physiol Endocrinol Metab, v. 301, p. E1072–E1080, 2011. 

 

KOWLURU, A. Small G Proteins in Islet Beta-Cell Function. Endocrine Reviews, v.31, n.1, p.52–78, 

2010. 

 

KWAN, E.P. et al. Munc13-1 deficiency reduces insulin secretion and causes abnormal glucose 

tolerance. Diabetes, v. 55, 1421-1429, 2006. 

 

LAND, J. et al. Transient expression of botulinum neurotoxin C1 light chain differentially inhibits 

calcium and glucose induced insulin secretion in clonal beta-cells. FEBS Lett., v. 419, p.13-17, 1997. 

 

LIMA, L.M.T.R. Subclinical Diabetes. Acad. Bras. Ciênc., v.89, n.1, p.591-614, 2017. 

 

MALAISSE, W.J.; HAGER, D.L.; ORCI, L. The stimulus-secretion coupling of glucose-induced insulin 

release. IX. The participation of the beta cell web. Diabetes, v.21, p. 594–604, 1972. 

 

MALSAM, J.; KREYE, S.; SÖLLNER, T.H. Membrane fusion: SNAREs and regulation. Cell. Mol. Life 

Sci., v.65, p. 2814 – 2832, 2008. 

 

MONTGOMERY, M.K. et al. Mouse strain-dependent variation in obesity and glucose homeostasis in 

response to high-fat feeding. Diabetologia, v.56, p. 1129–1139, 2013. 

 

NAGAMATSU et al. Decreased Expression of t-SNARE, Syntaxin 1, and SNAP-25 in Pancreatic ß-Cells 

Is Involved in Impaired Insulin Secretion From Diabetic GK Rat Islets. Diabetes, v.48, p. 2367-2373, 

1999. 

 

NEVINS, A.K.; THURMOND, D.C. Glucose regulates the cortical actin network through modulation of 

Cdc42 cycling to stimulate insulin secretion. Am J Physiol Cell Physiol, v. 285, p.C698–C710, 2003. 

 

NEVINS, A.K.; THURMOND, D.C. Caveolin-1 functions as a novel Cdc42 guanine nucleotide 

dissociation inhibitor in pancreatic beta-cells. J Biol Chem, v. 281, p.18961–18972, 2006. 

 

NEVINS, A.K.; THURMOND, D.C. A Direct Interaction between Cdc42 and Vesicle-associated 

Membrane Protein 2 Regulates SNARE-dependent Insulin Exocytosis. The Journal of Biological 

Chemistry, v.280, n.3, p.1944–1952, 2005. 

 

NOLAN, R.C. et al. Self-reported Physical Activity Using the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) in Australian Adults with Type 2 Diabetes, with and withouth Peripheral 

Neuropathy. Can J Diabetes, v.40, n.6, p. 576-579, 2016. 

 

OHARA-IMAIZUMI, M. et al. Imaging analysis reveals mechanistic differences between first- and 

second-phase insulin exocytosis. The Journal of Cell Biology, v.177, p. 695-705, 2007. 

 

OH, E. et al. Munc18c heterozygous knockout mice display increased susceptibility for severe glucose 

intolerance. Diabetes, v.54, p.638-647, 2005. 

 

OH, E.; THURMOND, D.C. Munc18c depletion selectively impairs the sustained phase of insulin 

release. Diabetes, v.58, n.5, p.1165-1174, 2009. 

 

OH, E. et al. Syntaxin 4 Up-Regulation Increases Efficiency of Insulin Release in Pancreatic Islets From 

Humans With and Without Type 2 Diabetes Mellitus. J Clin Endocrinol Metab., v.99, n.5, p.E866–

E870, 2014. 

 



52 

 

OLIVEIRA, C.A.M. de; MOURA, R.F. de. Diabetes. In: DÂMASO, Ana. Nutrição e Exercício na 

Prevenção de Doenças. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

 

ORCI, L. The microanatomy of the islets of Langerhans. Metabolism, v.25, n.S1, p.1303-1313, 1976.  

 

OSTENSON et al. Impaired Gene and Protein Expression of Exocytotic Soluble N-Ethylmaleimide 

Attachment Protein Receptor Complex Proteins in Pancreatic Islets of Type 2 Diabetic Patients. Diabetes, 

v. 55, p. 435-440, 2006. 

 

PANG, J. et al. Effects of Excess Energy Intake on Glucose and Lipid Metabolism in C57BL/6 Mice. 

PLOS Online, v.11, p.1-12, 2016. 

 

PRENKTI, M.; NOLAN, J.C. Islet beta cell failure in type 2 diabetes. J. Clin. Invest, v.116, p.1802-

1812, 2006. 

 

ROAT, R. et al. Alterations of Pancreatic Islet Structure, Metabolism and Gene Expression in Diet-

Induced Obese Mice C57BL/6J Mice. PLoS One, v.9, n.2, e86815, 2014. 

 

RICHARDS, P. et al. High fat diet impairs the function of glucagon-like-peptide-1 producing L-cells. 

Peptides, v.77, p.21-7, 2016.  

 

REHMAN, K.; AKASH, M.S.H. Mechanisms of Inflammatory responses and development of insulin 

resistance: how are they linked? Journal of Biomedical Science, v.23, p. 87, 2016. 

 

RHODES, C.J. Type 2 diabetes – a Matter of Beta-cell Life and Death? Science, v.307, p. 380-384, 2005. 

 

RORSMAN, P.; RESTRÖM, E. Insulin Granule Dynamics in Pancreatic Beta Cells. Diabetologia, v.46, 

p.1029–1045, 2003. 

 

RORSMAN, P.; BRAUN, M. Regulation of Insulin Secretion in Human Pancreatic Islets. Annu. Rev. 

Physiol, v.75, p. 155–79, 2013. 

 

SAINI, V. Molecular mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes mellitus. World J Diabetes, 

v.1, n.3, p.68-75, 2010. 

 

SCHWINGSHACKL, L. et al. Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-

analysis of prospective studies. Am J Clin Nutr, v.105, n.6, p.1462-1473, 2017. 

 

SHAFRIR, E.; ZIV, E.; MOSTHAF, L. Nutritionally induced insulin resistance and receptor defect 

leading to beta-cell failure in animal models. Ann. N. Y. Acad. Sci, v.892, p.223-46, 1999. 

SONE, H.; KAGAWA, Y. Pancreatic beta cell senescence contributes to the pathogenesis of type 2 

diabetes in high-fat diet-induced diabetic mice. Diabetologia, v.48, p.58-67, 2005. 

SPURLIN, B.A.; THURMOND, D.C. Syntaxin 4 facilitates biphasic glucose-stimulated insulin secretion 

from pancreatic {beta}-cells. Mol. Endocrinol, v.20, p.183-193, 2006. 

 

SREEKUMAR, R. et al. Gene Expression Profile in Skeletal Muscle of Type 2 Diabetes and the Effect of 

Insulin Treatment. Diabetes, v.51, p.1913-1920, 2002. 

 

SURWITT, R.S. et al. Diet-induced Type II Diabetes in C57BL/6J mice. Diabetes, v.37, n.9, p.1163-

1167, 1988. 

 

TOMAS, A. et al. Regulation of pancreatic beta-cell insulin secretion by actin cytoskeleton remodelling: 

role of gesolin and cooperation with the MAPK signaling pathway. Journal of Cell Science, v.119, 

p.2156-2167, 2006.  

 

THURMOND, D. et al. Glucose-Stimulated Insulin Secretion Is Coupled to the Interaction of Actin with 

the t-SNARE (Target Membrane Soluble N-Ethylmaleimide-Sensitive Factor Attachment Protein 

Receptor Protein) Complex. Molecular Endocrinology, v.17, n.4, p.732–742, 2003. 



53 

 

 

UNGER, R.H.; ORCI, L. The essential role of glucagon in the pathogenesis of diabetes mellitus. Lancet, 

v.1, n.7897, p.14-16, 1975. 

 

VARADI, A. et al. Involvement of conventional kinesin in glucose-stimulated secretory granule 

movements and exocytosis in clonal pancreatic beta-cells. J. Cell Sci, v. 115, p. 4177-4189, 2002. 

 

VETORAZZI, J. F. et al. Taurine supplementation increases KATP channel protein content, improving 

Ca2+ handling and insulin secretion in islets from malnourished mice fed on a high-fat diet. Amino 

Acids, v.46, p.2123-2136, 2014. 

 

WANG, Z.; E., OH; THURMOND, D. Glucose-stimulated Cdc42 Signaling Is Essential for the Second 

Phase of Insulin Secretion. The Journal of Biological Chemistry. v.282, n.13, p. 9536–9546, 2007. 

 

WANG, Z.; THURMOND, D. Mechanisms of biphasic insulin-granule exocytosis – roles of the 

cytoskeleton, small GTPases and SNARE proteins. Journal of Cell Science, v.122, p.893-903, 2009.  

 

WANG, Z.; THURMOND, D. Differential Phosphorylation of RhoGDI Mediates the Distinct Cycling of 

Cdc42 and Rac1 to Regulate Second-phase Insulin Secretion. The Journal of Biological Chemistry, 

v.285, n.9, p. 6186–6197, 2010. 

 

WIEDEMANN, M.S.F. et al. Adipose tissue inflammation contributes to short-term high-fat diet-induced 

hepatic insulin resistance. Am J Physiol Endocrinol Metab, v.305, p. E388–E395, 2013. 

 

WINZELL, M. S.; AHRÉN, B. The high-fat diet-fed mouse: a model for studying mechanisms and 

treatment of impaired glucose tolerance and type 2 diabetes. Diabetes, v.53, p. S215-219, 2004. 

XIE, L. et al. Syntaxin-4 mediates exocytosis of pre-docked and newcomer insulin granules underlying 

biphasic glucose-stimulated insulin secretion in human pancreatic cells. Diabetologia, v. 58, p. 1250–

1259, 2015. 

YANG, S.N. et al. Syntaxin 1 interacts with the L(D) subtype of voltage-gated Ca(2+) channels in 

pancreatic beta cells. Proc. Natl. Acad. Sci, v.96, p. 10164-10169, 1999. 

 

YUMI, I. et al. Lipids and immunoinflammatory pathways of beta cell destruction. Diabetologia, v.59, 
p.673–678, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ANEXO 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 



55 

 

 
 

 
 

 


