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Resumo 

 

 
A calorimetria consiste na medida do calor (potência, q, em Watt) liberado ou 

absorvido a temperatura constante em função do tempo (t) (calorimetria isotérmica) 
ou em função da variação da temperatura (T) (calorimetria de varredura) em um 
dado fenômeno biológico, e a microcalorimetria é simplesmente a medida deste 
calor na escala de micro-Watt (microJ/s). A microcalorimetria biológica, por ser uma 
técnica não específica e não destrutiva, permite que o sistema a ser analisado seja 
uma solução de compostos bioquímicos ou uma suspensão de células ou de 
microrganismos. Diante da escassez de dados utilizando a Microcalorimetria de 
Titulação Isotérmica (ITC) para avaliar o metabolismo celular, aliada à experiência 
prévia na utilização do Microcalorímerto de Condução nos estudos do metabolismo 
de promastigotas de Leishmania (L.) amazonnensis, no presente trabalho utilizou-se 
a ITC para avaliar o estado funcional de dois tipos celulares distintos: promastigotas 
de Leishmania (Leishmania) amazonensis e ilhotas de Langerhans. Pela 
microcalorimetria de titulação isotérmica, o fluxo de calor metabólico liberado por 
promastigota de Leishmania incubada com frutose na concentração de 2,5 mmol.L-1 
foi 204 pW, tendo sido previamente avaliado pela microcalorimetria de condução 
como sendo 105 pW, nas mesmas condições experimentais. Sugere-se que a maior 
sensibilidade do ITC e a própria variação biológica das amostras possam explicar a 
diferença encontrada entre os valores de fluxo de calor utilizando os dois tipos de 
microcalorímetros.  Esse resultado permitiu validar o uso do ITC para avaliação do 
metabolismo celular de outros tipos celulares. Visando utilizar esta técnica (ITC) na 
avaliação da viabilidade das ilhotas de Langerhans para transplantes, foi proposto 
avaliar microcalorimetricamente os efeitos da glicose sobre ilhotas de Langerhans de 
ratos. Nesses ensaios ficou evidente o aumento significativo do calor metabólico 
produzido pelas ilhotas submetidas às concentrações de 2,8 e 16,3 mmol.L-1 de 
glicose. Adicionalmente, determinou-se a quantidade de insulina secretada e 
concentração de lactato nas amostras de ilhotas incubadas nessas concentrações 
de glicose; as razões dos valores (para alta/baixa glicose) de insulina secretada, 
calor liberado e concentração de lactato obtidas foram significativamente maiores 
que a unidade. O índice (ou razão) de lactato mostrou um valor (2,91 ± 0,50) que 
pode sugerir uma menor utilização da glicose por vias oxidativas aeróbicas e uma 
maior utilização da via glicolítica quando as ilhotas são submetidas à alta 
concentração de glicose nas condições testadas. Para a insulina secretada a razão 
foi 1,67 ± 0,30, a despeito das médias globais dos valores para alta e baixa 
concentração de glicose serem estatisticamente semelhantes para este parâmetro. 
O valor da razão para calor liberado (1,72 ± 0,13) foi similar ao valor da razão para 
insulina liberada, o que levanta a importante possibilidade do índice (ou razão) do 
calor liberado substituir o índice (ou razão) de insulina secretada na avaliação da 
viabilidade das ilhotas de Langerhans para transplantes, com várias possíveis 
vantagens práticas em relação aos métodos correntemente utilizados. Por meio 
desses estudos foi possível demonstrar a viabilidade do uso do ITC para a avaliação 
do metabolismo celular de promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis e de 
ilhotas pancreáticas de ratos, podendo ser esta técnica adaptada para o estudo da 
viabilidade metabólica de outros tipos celulares. 
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Abstract  
 
Calorimetry consists of the measure of the heat (potency, q, in W) released or 

absorbed at constant temperature as a function of the time (t) (isothermal 
calorimetry) or as a function of the variation of the temperature (T) (scanning 
calorimetry) in a given biological phenomenon, and microcalorimetry is simply the 
measure of this heat in the micro-watt scale (microJ/s). The biological 
microcalorimetry, being a no specific and no destructive technique, allows the sample 
or system to be analyzed be a solution of biochemical compounds or a suspension of 
cells or microorganisms.  Due to the shortage of data using Isothermal Titration 
Calorimetry (ITC) to evaluate the cellular metabolism, allied to the previous 
experience in the use of Heat Conduction Microcalorimetry (HCM) in the studies of 
the metabolism of promastigotes of Leishmania (L.) amazonnensis, in the present 
work ITC was used to evaluate the functional state of two different cellular types: 
promastigotes of Leishmania (Leishmania) amazonensis and rat Langerhans islets. 
Using ITC, the flow of metabolic heat liberated by promastigotes of Leishmania 
incubated with fructose in the concentration of 2.5 mmol.L-1 was evaluated as 204 
pW, having been previously evaluated by HCM as being 105 pW, in the same 
experimental conditions. It was suggested that the largest sensibility of ITC and the 
biological variation of the samples can explain the difference found among the values 
of heat released using the two types of microcalorimeters.  This result allowed us to 
validate the use of ITC for evaluation of the cellular metabolism of other cellular 
types.  Seeking to use this technique (ITC) in the evaluation of the viability of the 
islets of Langerhans for transplants, it was intended to evaluate microcalorimetricaly 
the effects of the glucose on mice Langerhans islets. In those experiments it was 
evident a significant increase of the metabolic heat produced by the islets samples 
submitted to two consecutive concentrations of 2.8 and 16.3 mmol.L-1 of glucose. 
Additionally, it was determined the amount of secreted insulin and lactate 
concentration in the islets samples incubated in these glucose concentrations; the 
ratios of the values (for high/low glucose) of secreted insulin, released heat and 
concentration of lactate were significantly larger than the unit. The index (or ratio) of 
lactate showed a value (2.91 ± 0.50) that can suggest a smaller aerobic use of 
glucose and a larger use of glycolisys when the islets were submitted to the high 
glucose concentration in the tested conditions. For the secreted insulin the ratio was 
1.67 ± 0.30, in spite of the global averages values for high and low glucose 
concentrations are statistically similar for this parameter. The value of the ratio for 
released heat (1.72 ± 0.13) was similar to the value of the ratio for secreted insulin, 
and that raises the important possibility of the index (or ratio) of the released heat to 
substitute the index (or ratio) of secreted insulin in the evaluation of the viability of the 
islets of Langerhans for transplants, with several possible practical advantages in 
relation to the methods used currently. In short, by those studies it was possible to 
demonstrate the viability of the use of Isothermal Titration Calorimetry (ITC) for the 
evaluation of the cellular metabolism of promastigotes of Leishmania (L.) 
amazonensis and of rat Langerhans islets; this technique can be adapted for the 
study of the metabolic viability of other cellular types. 
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Gráfico 4: Termogramas de liberação de calor por promastigotas de L.(L.) 
amazonensis incubadas com frutose em diferentes concentrações 
no Microcalorímetro de Titulação Isotérmica (ITC). Em A, 
termograma de liberação de calor por 2,5 x 107 promastigotas em 
1,6 mL de PBS pH 7,4 contendo frutose 0,16 mmol.L-1. Em B, 
termograma de liberação de calor por 2,5 x 107 promastigotas em 
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Gráfico 5:  Tempo máximo de metabolização da frutose por 2,5 X 10
7
 

promastigotas de L. (L.) amazonensis estimuladas com frutose nas 
concentrações de 0,16 mmol.L-1 e 0,54 mmol.L-1. 
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Gráfico 6: Fluxo de calor normalizado obtido após a incubação de 
promastigotas de L. (L.) amazonensis em PBS, estimuladas com 
frutose nas concentrações finais de 0,0 mmol.L-1, 0,16 mmol.L-1, 
0,54 mmol.L-1  e 2,5 mmol.L-1. Foi utilizado o intervalo de 600 s 
para o cálculo do fluxo de calor. 
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Figura 2: Amostras de Ilhotas de Langerhans isoladas de ratos Wistar, antes 
(A) e após (B) o processo de purificação. As ilhotas estão 
identificadas por setas em (A), para diferenciá-las do tecido acinar 
de cor marrom. Ilhotas não coradas (C) após incubação por 
aproximadamente 18 a 20 h, a 37°C, em 5% de CO2. Em (D) uma 
única ilhota duplamente corada, com laranja de acridina (células 
vivas, em verde) e iodeto de propídeo (células mortas, em 
vermelho), para verificar sua viabilidade morfológica imediatamente 
após o experimento de microcalorimetria no ITC. 
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Gráfico 7: Calor de diluição médio da glicose para concentração final de 2,8 

mmol.L-1  (54,1  2,1cal, n=5). No interior da câmara calorimétrica 
de amostra contendo 1,66 mL de Krebs-Ringer, sem glicose, foram 

injetados 40 L de uma solução de glicose (119 mmol.L-1). 
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Gráfico 8: Calor de diluição médio da glicose para concentração final de 16,3 

mmol.L-1  (1606,21  73,2 cal, n=4). No interior da câmara 
calorimétrica de amostra contendo 1,66 mL de Krebs-Ringer, sem 

glicose, foram  injetados  40 L  de  uma  solução de glicose 
(692,75 mmol.L-1). 
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Gráfico 9: Termogramas produzidos pela (A) estimulação de 1.000 ilhotas 
com 2,8 mmol.L-1 de glicose, (B) calor de diluição da glicose 2,8 
mmol.L-1 e (C) termograma obtido após a subtração de B a partir de 
A, resultando no calor liberado pelas ilhotas sem o calor de diluição 
da glicose. O calor total está representado na região inferior à 
direita de cada gráfico. 
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Gráfico 10: Termogramas produzidos pela (A) estimulação de 1.000 ilhotas 
com 16,3 mmol.L-1 de glicose, (B) calor de diluição da glicose 16,3 
mmol.L-1 e (C) termograma obtido após a subtração de B a partir de 
A, resultando no calor liberado pelas ilhotas sem o calor de diluição 
da glicose. O calor total está representado na região inferior à 
direita de cada gráfico. 
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Gráfico 11: Produção de calor por ilhotas incubadas na presença de glicose em 
diferentes concentrações. Cada barra representa uma média dos 
dados obtidos em 22 experimentos independentes ± erro padrão. 
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Gráfico 12: Produção de lactato por ilhotas incubadas na presença de glicose 
em diferentes concentrações. Cada barra representa uma média de 
22 experimentos independentes ± erro padrão.   
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Gráfico 13: Produção de insulina por ilhotas incubadas na presença de glicose 
em diferentes concentrações. Cada barra representa uma média de 
22 experimentos independentes ± erro padrão.   
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Gráfico 14: Razões dos parâmetros Calor liberado, Insulina secretada e 
Produção de Lactato para a mesma preparação de Ilhotas de 
Langerhans submetida a diferentes concentrações de glicose 
(parâmetro 16,3 mmol.L-1 /  parâmetro 2,8 mmol.L-1). Cada barra 
representa uma média de 22 experimentos ± erro padrão 
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Introdução 1 

1) INTRODUÇÃO 

 

1.1) Microcalorimetria de Titulação Isotérmica 

 

Para sustentar os processos vitais, as células requerem um suprimento de 

energia livre, o qual é obtido a partir do ambiente circundante. A mitocôndria 

constitui o principal sítio onde a maioria da energia útil derivada da oxidação de 

ácidos graxos, de carboidratos e de aminoácidos, é capturada na forma de um 

intermediário rico em energia, denominado ATP. Esse intermediário é importante 

nos processos celulares que requerem energia, tais como síntese de 

macromoléculas, contração muscular, excitação nervosa, manutenção da 

integridade celular, dentre outros. Durante todos os processos envolvendo a 

oxidação de combustíveis metabólicos, produção de ATP, hidrólise de ATP e síntese 

de macromoléculas, uma porcentagem de energia é perdida para o ambiente na 

forma de calor (JARRETT et al., 1979). 

A calorimetria consiste na medida do calor (potência, q, em W) em função do 

tempo (t) (calorimetria isotérmica) ou da temperatura (T) (calorimetria de varredura). 

A microcalorimetria é simplesmente a medida de calor na escala de micro-Watt (J/s), 

sem nenhuma alusão ao tamanho requerido para que a amostra possa ser avaliada 

(GAISFORD & BUCKTON, 2001).  

Em 1999, SILVA FILHO e VOLPE, relataram que avanços na tecnologia dos 

sensores Peltier ou termopilhas têm permitido a aplicação de técnicas calorimétricas 

no estudo de sistemas biológicos complexos devido à detecção de pequenas 

quantidades de calor, utilizando amostras reduzidas, que podem ser definidas como 

soluções diluídas. Essa técnica recebeu a denominação de microcalorimetria 

biológica. 

A microcalorimetria biológica é uma ferramenta valiosa para monitorar, em 

tempo real, uma grande variedade de processos biológicos. Por ser uma técnica não 

específica e não destrutiva, permite que a amostra ou sistema a ser analisado seja 

uma solução de compostos bioquímicos ou uma suspensão de células ou 

microrganismos. Além disso, por não necessitar que as soluções usadas em seus 

experimentos sejam opticamente transparentes, a microcalorimetria apresenta 

vantagens sobre os métodos espectrofotométricos. 
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Os microcalorímetros modernos são capazes de manter a linha de base de 

±0.1 µW com uma estabilidade de temperatura de ± 0.0001°C (GAISFORD & 

BUCKTON, 2001). Por isso mesmo, a microcalorimetria é uma ferramenta de grande 

potencial para o estudo da produção e absorção de calor, na faixa de µJ.s-1 nos 

sistemas biológicos em geral (RETTORI & VOLPE, 2000). Como a calorimetria é 

muito sensível a mudanças induzidas por alterações na formulação ou no 

processamento da amostra e devido ao fato de se utilizar, usualmente, pequenas 

massas de amostras para a realização dos experimentos, essa técnica é muito 

apropriada, também, ao estudo de sistemas farmacêuticos (GAISFORD & 

BUCKTON, 2001). 

Um dos principais objetivos da Biologia Molecular contemporânea é a 

compreensão das bases moleculares da especificidade e do reconhecimento entre 

proteínas e ligantes. Proteínas podem reconhecer especificamente e se ligar, 

reversivelmente, a moléculas-alvo de pequeno peso molecular, a outras 

macromoléculas tais como outras proteínas, ácidos nucléicos e a estruturas 

macromoleculares. A caracterização dessas interações envolve a investigação das 

inter-relações entre função, estrutura, cinética e energia de um sistema, sob 

condições físico-químicas definidas. Assim, a medida de parâmetros termodinâmicos 

é importante porque toda interação molecular reversível envolve a redistribuição de 

ligações não-covalentes, sendo o calor envolvido (entalpia) no reconhecimento entre 

uma proteína e seu ligante a quantidade termodinâmica mais acessível 

experimentalmente.  

A microcalorimetria é uma técnica que vem evoluindo de forma significativa 

tanto na sensibilidade quanto no desenvolvimento de procedimentos analíticos. 

Esses, por sua vez, possibilitam extrair, com maior facilidade, informações 

termodinâmicas sobre as interações entre macromoléculas biológicas (DOYLE, 

1997). Nesse sentido, a calorimetria de titulação isotérmica (ITC) é usada para medir 

a variação de calor (entalpia) resultante da interação de duas espécies moleculares 

quaisquer, tais como: enzima-ligante, proteína-proteína e proteína-ácido nucléico, 

dentre outras. 

  No ITC, normalmente a câmara de referência é preenchida com um material 

inerte, de capacidade calorífica similar à amostra, e qualquer calor produzido ou 

absorvido pela amostra é imediatamente compensado, de forma a manter o 

equilíbrio térmico entre as duas câmaras (O´BRIEN et al., 2001).   
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Atualmente, a Calorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) é a única técnica 

disponível que pode ser usada para medir, diretamente, a entalpia de interação de 

quase todos os processos biomoleculares. Dentro de certos limites, e dependendo 

do propósito, essa técnica pode ser usada, também, para obter a constante de 

equilíbrio (KB) e a razão molar das espécies envolvidas na interação (n). A partir das 

equações Go = -RTlnK e Go = Ho - TSo, pode-se calcular, ainda, a energia livre 

e a entropia (So) envolvida na interação proteína-ligante. Medições de H em 

diferentes temperaturas fornecem o valor da variação da capacidade calorífica (Cp) 

do sistema (O´BRIEN et al., 2001). Uma característica importante do ITC está 

relacionada à possibilidade de acompanhar os resultados obtidos e realizar as 

alterações dos parâmetros experimentais ao longo dos ensaios.  

A utilização do ITC para avaliar o metabolismo celular foi descrita, 

recentemente, por BRANDERBURG (2004) que propôs seu emprego para estudar a 

interação entre lipopolissacarídeos componentes da membrana externa de bactérias 

Gram-negativas e macrófagos humanos. Apesar da crescente aplicação da 

microcalorimetria à Biologia, poucos estudos têm sido feitos sobre microcalorimetria 

de ilhotas. Em um deles, GYLFE & HELLMAN (1975) utilizaram a microcalorimetria 

de fluxo para estudar a produção de calor em ilhotas de Langerhans isoladas de 

camundongos obesos hiperglicêmicos, na ausência e na presença de 20 mM de 

glicose. Em um outro estudo, HONG e colaboradores (1999) utilizaram a 

microcalorimetria de condução para avaliar a resposta de ilhotas de Langerhans 

humanas, incubadas com 2,8 e 28 mM de glicose, respectivamente. 

Diante da escassez de estudos utilizando a microcalorimetria de titulação 

isotérmica para avaliar o metabolismo celular, da importância de se buscar novas 

técnicas para acessar o estado funcional de células de um modo geral, da 

experiência prévia de pesquisadores do laboratório de Enzimologia e Físico-Química 

de Proteínas (MARES-GUIA et al, 1990, NASCIMENTO, 1992 e SILVA-

ALVES,1998) em utilizar a microcalorimetria de condução para avaliação do 

metabolismo de promastigotas de Leishmania (Leishmania.) amazonensis  e da 

facilidade de se obter o número de promastigotas necessário para a realização dos 

experimentos, optou-se por realizar uma calibração biológica do ITC utilizando 

promastigotas de Leishmania (L.) amazonsis. Nesse sentido, o alvo deste estudo foi 



Introdução 4 

desenvolver a aplicação do ITC para avaliar ilhotas de Langerhans de ratos 

estimuladas com diferentes concentrações de glicose. 

 

1.2) Diabetes mellitus 

 

O diabetes mellitus é a denominação que se dá a um grupo de doenças 

metabólicas crônicas, com múltiplos fatores etiológicos, caracterizadas por 

hiperglicemia e por distúrbios no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, 

que pode ser decorrente da deficiência na secreção de insulina, da resistência à 

ação desse hormônio, ou de ambas. (BARCELÓ & RAJPATHAK, 2001; The Expert 

Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 2003). A 

hiperglicemia crônica está associada, a longo prazo, com dano, disfunção e falência 

de vários órgãos, especialmente os olhos, rins, nervos, coração e vasos sangüíneos 

(The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 

2006). 

A Organização Mundial de Saúde estima que exista no mundo um número 

superior a 180 milhões de diabéticos, número este que deverá ser maior que o dobro 

até o ano 2030 (World Health Organization, 2006). A prevalência do diabetes 

mellitus na população brasileira é estimada em torno de 3,7% correspondendo, em 

números atuais, a mais de sete milhões de diabéticos (Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2006). Levando-se em consideração essas estimativas, o Brasil, que no 

ano 2000 ocupava a 8ª posição na lista mundial dos países com maior número de 

diabéticos, passará a ocupar a 6ª posição em 2030, agravando os enormes custos 

humanos e econômicos provocados pelo diabetes (WILD et al., 2004).  

Esse aumento no número de diabéticos está associado a mudanças, 

relacionadas à vida moderna, no estilo de vida das pessoas, à diminuição da 

atividade física, à ingestão de dietas predominantemente hipercalóricas, à obesidade 

resultante dessas dietas e ao envelhecimento da população nos países em 

desenvolvimento (BARCELÓ & RAJPATHAK, 2001).  

O diabetes mellitus é classificado, de acordo com a sua etiologia, em quatro 

categorias: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos 

específicos de diabetes. 
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O diabetes tipo 1, responsável por 5 a 10% dos casos de pessoas diabéticas, é 

resultante da destruição auto-imune das células  do pâncreas. Embora a taxa de 

destruição seja muito variável, sendo rápida em alguns indivíduos e lenta em outros, o 

último estágio da doença é caracterizado por pouca ou nenhuma secreção de insulina 

e de peptídeo-C. A destruição auto-imune das células  é desencadeada por múltiplos 

fatores genéticos, estando relacionada, também, a fatores ambientais pouco definidos. 

Em 85-90% dos pacientes diabéticos tipo 1, pode-se titular auto-anticorpos contra 

células , insulina e contra certas enzimas específicas. O diabetes idiotípico é uma 

forma do diabetes tipo 1, com etiologia desconhecida, que se caracteriza pela falta de 

evidências imunológicas de auto-imunidade contra as células . Indivíduos com essa 

forma de diabetes sofrem de cetoacidose e exibem graus variáveis de deficiência de 

insulina entre esses episódios (American Diabetes Association, 2005). O diabetes do 

tipo 1 é normalmente detectado na infância ou adolescência, mas pode ocorrer em 

qualquer idade. Os sintomas típicos do diabetes tipo 1 incluem: poliúria, polifagia, 

polidipsia, emagrecimento e fadiga. A maioria dos pacientes diabéticos do tipo 1 

devem receber insulina exógena para sobreviver, a fim de impedir o desenvolvimento 

de hiperglicemia e cetoacidose (ZIMMET et al., 2001). 

O diabetes tipo 2 responde por 90-95% dos casos de diabetes, sendo 

caracterizado por uma resistência à ação da insulina e uma deficiência  relativa de 

insulina. Embora sua etiologia seja desconhecida, a destruição auto-imune das 

células  não ocorre. A maioria dos pacientes com essa forma de diabetes é obesa e 

aqueles que não são obesos apresentam uma porcentagem aumentada de gordura 

corporal distribuída predominantemente na região abdominal. O diagnóstico do 

diabetes tipo 2 pode demorar muitos anos uma vez que a hiperglicemia a ele 

associada desenvolve-se gradualmente e que os primeiros estágios da doença não 

são suficientemente severos para que o paciente observe qualquer um dos sintomas 

clássicos do diabetes. Apesar disso, esses pacientes têm um risco aumentado de 

desenvolver complicações micro e macrovasculares. O risco de se desenvolver esse 

tipo de diabetes aumenta com a idade, obesidade e falta de atividade física, estando 

associado a uma forte e complexa predisposição genética que ainda não está 

completamente definida. Pessoas com diabetes do tipo 2 não dependem de insulina 

exógena, mas podem requerê-la para o controle dos níveis da glicose sangüínea, se 

isto não é alcançado com a dieta ou com o uso de agentes hipoglicemiantes orais 
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(ZIMMET et al., 2001).  

O diabetes gestacional é definido como qualquer grau de intolerância à 

glicose durante a gravidez. Outros tipos específicos de diabetes podem estar 

associados com defeitos monogenéticos na função das células , diabetes que 

resulta de anormalidades genéticas na ação da insulina, doenças do pâncreas 

exócrino, endocrinopatias, diabetes induzido quimicamente por drogas, infecções, 

dentre outros fatores (The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of 

Diabetes Mellitus, 2003; American Diabetes Associtation, 2005).  

O diabete dos tipos 1 e 2 diferem em vários aspectos. São distintos: as idades 

de início, as prevalências, as etiologias, os sinais e sintomas clínicos apresentados e 

os tratamentos empregados. Contudo, há semelhança no fato de que ambos podem 

evoluir cronicamente com complicações microvasculares, macrovasculares e 

neurológicas graves (MASHARANI et al., 2004). 

 

1.3) O Pâncreas 

 

O pâncreas é composto de duas porções funcionalmente diferentes: o 

pâncreas exócrino, principal glândula digestiva do corpo, e o pâncreas endócrino, 

que constitui a fonte de insulina, glucagon, somatostatina e polipeptídeo pancreático. 

Enquanto o principal papel das enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas 

exócrino é o processamento de todo o alimento ingerido de tal forma que eles 

estejam disponíveis para absorção, os hormônios do pâncreas endócrino modulam 

cada aspecto da nutrição celular, a partir da taxa de absorção dos alimentos para o 

armazenamento ou metabolismo dos nutrientes. 

É estimado que o pâncreas de adultos humanos tenha, em média, dois 

milhões de pequenas glândulas endócrinas - as ilhotas de Langerhans - que 

constituem aproximadamente 2% do peso do pâncreas. Nos roedores, cada ilhota é 

constituída por 2.000-4.000 células das quais 70-80% são células , 5% são células 

 e 15-20% são células  ou PP, dependendo se as células estão localizadas na 

porção esplênica (cauda) ou duodenal (cabeça) do pâncreas, respectivamente 

(KULKARNI, 2004). 

As ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas são consideradas como 

pequenos órgãos localizados no pâncreas, cruciais para a homeostase da glicose. 
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Cada ilhota consiste, basicamente, de quatro tipos de células endócrinas: células  

células , células  e as células PP. Estas últimas secretam o polipeptídeo 

pancreático, as células  e  secretam, respectivamente, somatostatina e glucagon e 

as células  são responsáveis pela produção e pelo processamento da insulina. 

As ilhotas são estruturas altamente vascularizadas que recebem um fluxo 

sangüíneo de cinco a dez vezes maior em relação ao pâncreas exócrino. Nos 

roedores, elas possuem uma organização interna na qual a região central é formada, 

principalmente, pelas células  e a sua periferia, pelas células  e . Assim, a 

insulina liberada pelas células  é transportada pelo sistema circulatório para o 

exterior das ilhotas passando, obrigatoriamente, pelas células  e . Tem sido 

postulado que o sentido desse fluxo sangüíneo exerce um papel importante não só 

no transporte da insulina, como, também, na sua função de modular a liberação de 

glucagon pelas células  localizadas na periferia das ilhotas (MASHARANI et al., 

2004).  

 CABRERA e colaboradores (2006), utilizando microscopia confocal e técnicas 

de imunofluorescência múltipla, observaram que, ao contrário do protótipo de ilhotas 

previamente descrito, as ilhotas humanas não demonstram subdivisões anatômicas, 

ou seja, as células  não estão agrupadas entre si e demonstram associação com as 

outras células endócrinas. Assim, a maioria das células ,  e  está alinhada ao 

longo dos vasos sangüíneos sem nenhum tipo de arranjo característico. As ilhotas 

humanas são compostas por aproximadamente 60% de células  e 30% de células 

. Entretanto, de que maneira a arquitetura das ilhotas humanas afeta as interações 

célula-célula, que levam à afinada regulação hormonal, ainda permanece para ser 

estabelecida. 

 

1.4) Insulina 

 

Apesar dos períodos de alimentação e jejum, a concentração de glicose no 

sangue varia dentro de uma faixa de 4 a 5,5  mmol.l-1 em indivíduos normais. Esse 

firme controle é dado pelo balanço entre a absorção da glicose pelo intestino, o 

armazenamento de glicose pelo fígado e o transporte e metabolismo desse açúcar 

pelos tecidos periféricos.  
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A insulina, o mais potente hormônio anabólico conhecido, serve como 

regulador primário da concentração da glicose sangüínea, uma vez que estimula a 

entrada de glicose no tecido muscular e adiposo e inibe a produção de glicose 

hepática. A insulina estimula, também, o crescimento e a diferenciação celular e o 

armazenamento de substratos no tecido adiposo, fígado e músculos. Exercendo 

essas funções, ela aumenta a expressão ou atividade das enzimas que catalisam a 

síntese de lipídios, de glicogênio e de proteínas e, ao mesmo tempo, inibe a 

atividade ou expressão daquelas que catalisam a degradação desses compostos. 

Resistência ou deficiência na secreção de insulina resulta numa profunda falta de 

regulação desses processos, produzindo elevações dos níveis de glicose e de 

lipídios nos períodos de jejum e após as refeições (SALTIEL & KAHN, 2001). 

A secreção de insulina estimulada pela glicose é um processo muito complexo 

que envolve vários eventos intracelulares, sendo a elevação da concentração da 

glicose plasmática o estímulo fisiológico mais importante para desencadear a 

exocitose da insulina.  

O metabolismo da glicose gera sinais que desencadeiam o movimento dos 

grânulos de insulina, sendo o ATP um dos mais importantes fatores envolvidos na 

sua secreção. O aumento na taxa de ATP/ADP promove o fechamento dos canais 

de K+ sensíveis a ATP (KATP) situados na membrana plasmática. Como 

conseqüência, há um acúmulo relativo de K+ intracelular que resulta na 

despolarização da membrana. Essa despolarização induz a abertura dos canais de 

Ca2+ dependentes de voltagem, permitindo a entrada de Ca2+ para o interior das 

células , participando no aumento da respiração celular e à subseqüente exocitose 

dos grânulos de insulina (BOSCHERO et al., 1990; HENQUIN et al., 2000; 

KENNEDY et al., 2002). 

A hidrólise do fosfadidil-inositol-4,5-bifosfato (IP2) é também estimulada 

durante o processo de secreção de insulina induzida pela glicose, com a formação 

de inositol-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3, por sua vez, promove a 

extrusão de cálcio pelo retículo endoplasmático e o DAG ativa a proteína quinase C, 

que promove a abertura dos canais de cálcio sensíveis à voltagem. Entretanto, ainda 

não está claro qual é o mecanismo exato pelo qual o Ca2+ e as proteínas-quinases 

induzem o transporte dos grânulos de secreção para a membrana plasmática e sua 

subseqüente exocitose.  
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Embora a glicose forneça o estímulo primário para a secreção da insulina, 

outros fatores também influenciam no processo de secreção de insulina por 

desencadear e/ou amplificar sinais nas células , dentre os quais estão os fatores 

neuronais, hormonais e parácrinos, que conferem grande precisão ao processo 

(BORELLI & GAGLIARDINO, 2001; RHODES & WHITE, 2002; HENQUIN, et al., 

2003).  

GILON & HENQUIN, em 1995, medindo, simultaneamente, as concentrações 

de Ca2+ intracelular e de insulina secretada por uma única ilhota de Langerhans de 

camundongo estimulada com glicose, verificaram que cada oscilação do Ca2+ 

intracelular é acompanhada por oscilações na secreção de insulina. A rápida 

elevação da concentração do Ca2+ intracelular produz uma estimulação bifásica da 

exocitose dos grânulos de insulina, caracterizada por um aumento rápido na 

capacitância das células  (RORSMAN, P., 1997). Essa resposta bifásica pode ser 

explicada pela liberação de dois “pools” distintos de insulina: o “pool” prontamente 

liberado (RRP) e o “pool” de reserva (RORSMAN et al., 2000). 

 

1.5) O transplante de ilhotas de Langerhans 

 

O tratamento do diabetes tipo 1 pela auto-administração de insulina em 

múltiplas doses diárias não evita, por completo, as complicações crônicas do 

diabetes. Além disso, o tratamento intensivo com insulina para o controle metabólico 

aumenta o risco de hipoglicemia severa.  

O objetivo do transplante de pâncreas ou de ilhotas de Langerhans é obter um 

excelente controle glicêmico com o menor risco possível para o paciente. O 

transplante de ilhotas é um procedimento consideravelmente menos agressivo que o 

transplante do pâncreas total, pois possibilita, se realizado prematuramente, um 

excelente controle das taxas de glicose, impedindo as complicações de longo prazo. 

Além disso, os riscos associados ao transplante de ilhotas são muito menores que 

aqueles associados ao transplante do órgão total (KENMOCHI et al.,1998; LIU & 

HEROLD, 2000). Outra vantagem do transplante de ilhotas reside no fato de que as 

Ilhotas pancreáticas, além de sintetizar sua própria insulina, são capazes de 

controlar a liberação desse hormônio nas situações em que o implante não é 

destruído pelo sistema imune dos transplantados. Tal ação permite às ilhotas 
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exercer suas funções e manter os níveis de glicose na faixa normal (RICORDI, 

2003). 

O principal avanço no transplante de ilhotas surgiu quando um grupo 

canadense (SHAPIRO et al., 2000) introduziu o chamado Protocolo de Edmonton, 

um procedimento para o transplante de ilhotas aplicado a sete pacientes diabéticos, 

que resultou na independência de insulina em 100% por paciente por mais de um 

ano após o transplante. O sucesso desse protocolo é baseado no uso de terapia 

imunossupressora livre de glicocorticóides, eliminando o uso de drogas 

diabetogênicas (corticóides usados em esquemas imunossupressores), bem como 

no uso de um alto número de ilhotas transplantadas por paciente.  

Atualmente, cerca de 60 pacientes tratados utilizando esse protocolo 

tornaram-se insulino-independentes, com uma taxa de independência superior a 

70% em dois anos de acompanhamento. Desde então, após o relato original do 

Protocolo de Edmonton, já aconteceram aproximadamente 500 transplantes de 

ilhotas em todo o mundo, usando variações que promoveram progressos, incluindo o 

uso de cultura de ilhotas, transporte do pâncreas em duas camadas de compostos 

de perfluorcarbono oxigenados e o uso de bolsas de infusão, ao invés da injeção por 

meio de seringa dentro da veia porta (MERANI & SHAPIRO, 2006). 

 Entretanto, como o objetivo final do transplante de ilhotas é a eliminação de 

um tratamento imunossupressor crônico nos pacientes transplantados (RICORDI, 

2003; CALAFIORE et al., 2006a), o principal inconveniente do protocolo 

imunossupressor, advém das complicações decorrentes dele. Dessa forma, apesar 

do enorme progresso alcançado, tem sido demonstrado, em ensaios clínicos 

recentes, que ainda é necessário definir estratégias eficazes para impedir a rejeição 

das ilhotas, sem o uso da imunossupressão crônica.  

A busca por suprimir o uso de imunossupressores, e dessa forma eliminar 

seus efeitos tóxicos tanto para o receptor quanto para as células transplantadas, 

levou ao desenvolvimento da tecnologia do microencapsulamento. A microcápsula 

consiste numa barreira física imunoprotetora para as células que, além de fornecer 

uma arquitetura tridimensional às ilhotas, permite diversificar a fonte celular a partir 

de tecidos não humanos (por exemplo, ilhotas de porco). Isto significa um recurso à 

limitação de órgãos de doadores cadavéricos. No entanto, os obstáculos mais 

importantes para o sucesso do microencapsulamento das ilhotas estão relacionados 
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ao emprego de materiais inadequados para as cápsulas, comprometendo a sua 

biocompatibilidade e a conseqüente difusão dos nutrientes pelo aparecimento de 

fibrose supracapsular (MARIA-ENGLER et al., 2001, CALAFIORE, 2006a). 

CALAFIORE e colaboradores (2006b) demonstraram, por meio de ensaios 

clínicos de alotransplante de ilhotas microencapsuladas em pacientes diabéticos 

(tipo I), não submetidos ao regime imunossupressor, que o procedimento é simples, 

não invasivo, indolor e desprovido de efeitos colaterais. Porém, ainda que o paciente 

não fique independente do uso da insulina exógena, foi observado um declínio na 

dosagem de insulina administrada, nos níveis de hemoglobina glicosilada, além do 

desaparecimento de episódios de hipoglicemia e uma melhoria na resposta ao teste 

de tolerância oral à glicose. Tudo isso indica uma função metabólica completa das 

ilhotas transplantadas e ajustes subseqüentes no número de ilhotas viáveis, podem 

melhorar esses resultados. Tanto o procedimento de micro-encapsulamento quanto 

o protocolo de Edmonton, permanecem como terapias com aplicações limitadas 

pelas preparações de ilhotas necessárias ao transplante, ou seja, somente as 

preparações que apresentarem um rendimento maior que 400.000 IEQs  e com grau 

de  pureza e viabilidade superior a 80% serão destinadas ao transplante. 

Dessa forma, um dos fatores essenciais para o sucesso do transplante de 

ilhotas é a caracterização funcional das mesmas, prévia ao transplante, que 

permitirá quantificar, com facilidade e segurança, a proporção de ilhotas viáveis a 

serem utilizadas ou a proporção de ilhotas a serem transplantadas (TITUS et al., 

2000).  

Nas últimas três décadas, centenas de indivíduos com diabetes tipo 1 têm 

recebido transplante alogênico de ilhotas de Langerhans, capazes de regular 

fisiologicamente a secreção de insulina. Nesse contexto, a determinação da 

qualidade das ilhotas obtidas a partir de pâncreas de doador cadáver é 

indispensável. Entretanto, ainda não é conhecido qual parâmetro fisiológico melhor 

se correlaciona com ilhotas completamente funcionais e capazes de reverter o 

diabetes após o transplante. Existe muita informação sobre a fisiologia das ilhotas de 

roedores, mas a biologia das ilhotas humanas permanece pouco compreendida 

(CABRERA et al., 2006). 

Os diversos procedimentos disponíveis para acessar a viabilidade celular das 

ilhotas têm algumas desvantagens. A avaliação histológica usando laranja de 
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acridina e iodeto de propídeo para diferenciar células vivas das células mortas é um 

método rápido, mas não completamente quantitativo. A determinação da capacidade 

das ilhotas secretarem insulina por meio da incubação estática ou dinâmica por 

ensaios de perfusão é considerada padrão ouro para acessar a viabilidade, porém 

demanda muito tempo para sua completa execução (LAKEY et al., 2001; BERNEY 

et al., 2001; ISHII et al., 2004). 

 Embora seja possível determinar a viabilidade de ilhotas pela medida 

específica das suas funções celulares, isto é, secreção da insulina estimulada pela 

glicose, é impossível compará-la com a mesma função desempenhada pelas ilhotas 

dentro do pâncreas nativo. Conseqüentemente, a insulina liberada reflete a função 

de uma única via metabólica das ilhotas e as variações da secreção de insulina em 

resposta às alterações da glicose podem não representar, inteiramente, as 

mudanças na função ou na viabilidade das ilhotas. Por essas razões, é difícil 

determinar os reais efeitos do procedimento de isolamento e purificação de ilhotas 

na viabilidade das mesmas. Os métodos in vitro disponíveis incluem microscopia de 

fase (ANDERSSON & SANDLER, 1983), morfologia por microscopia eletrônica 

(RAJJOTE et al., 1977), ensaios fluorimétricos da integridade da membrana (BANK, 

1987; GRAY & MORRIS, 1987; LONDON et al., 1989; MERCHANT et al., 1993), 

testes colorimétricos da função mitocondrial (GÜTTE et al., 1989; KÜHN et al., 1989) 

e secreção de insulina estimulada pela glicose (LACY et al., 1972; McKAY & 

KAROW, 1983). 

Indubitavelmente, o melhor indicador da viabilidade é a capacidade das ilhotas 

transplantadas reverterem o diabetes (RICORDI et al., 1990). Por essa razão, 

embora a viabilidade das ilhotas seja um fator crítico que determina o resultado após 

o transplante, atualmente, nenhum método está disponível para padronizar a 

avaliação da viabilidade das ilhotas. Entretanto, é crucial, no mínimo, confirmar, 

através da integridade da membrana, que as ilhotas não estão mortas antes do 

transplante, sendo os ensaios de perfusão a principal e mais conveniente via de 

alcançar isso atualmente (LONDON et al., 1998). 

O transplante de ilhotas de Langerhans, realizado para restaurar a 

homeostase metabólica de pacientes com diabetes do tipo 1 grave, requer a 

caracterização funcional das ilhotas. Atualmente, isso é feito por meio da incubação 

estática, pela secreção de insulina estimulada pela glicose (“glucose-stimulated 

insulin secretion” - GSIS) (LAKEY et al.,2001; BERNEY et al., 2001; WIEDERKEHR 
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& WOLLHEIM, 2006), que consiste em incubar, sucessivamente, um número 

conhecido  de  ilhotas  em  soluções  contendo  2,8 mmol.L-1,  20 mmol.L-1 e, 

novamente, 2,8 mmol.L-1 de glicose, à 37°C, por períodos de 1 hora cada, em meio 

apropriado. Durante as incubações, as ilhotas deverão responder de modo 

fisiológico às diferentes concentrações de glicose, secretando mais insulina nas 

altas concentrações e menos nas menores concentrações desse carboidrato. Ao 

final de cada incubação, o sobrenadante dessas culturas é retirado, para dosagem 

de insulina, por ELISA ou RIA, e os resultados são expressos como taxa de 

secreção de insulina, em U/min.  

Um índice de sensibilidade à glicose é calculado pela razão entre a taxa de 

secreção de insulina na presença de alta concentração de glicose e a taxa de 

secreção na presença de baixa concentração de glicose. A terceira incubação, em 

2,8 mmol.L-1de glicose, é feita para se confirmar que, em baixa concentração de 

glicose, as ilhotas voltam a secretar menos insulina. Valores do índice de 

sensibilidade fornecem uma medida da capacidade secretória de uma dada 

preparação de ilhotas. Valores de índice superiores a 2 (dois) são considerados 

como indicadores de ilhotas funcionalmente boas (BERNEY et al., 2001). 

O ensaio completo requer de 5 a 8 horas, mas, usualmente, os resultados das 

dosagens de insulina só estarão disponíveis após 18 ou 24 horas devido ao tempo 

necessário para processar o RIA. Freqüentemente, no entanto, o transplante de 

ilhotas é realizado antes mesmo dos resultados do teste funcional estarem 

disponíveis, acrescentando incertezas ao acompanhamento clínico imediato ao pós-

transplante. Assim, nem o clínico, nem o cirurgião dispõem de dados concretos 

sobre a qualidade funcional das ilhotas nas primeiras horas após o procedimento de 

implante. Dessa forma, nas situações em que a ilhota é falsamente caracterizada 

como estando em bom estado metabólico e fisiológico, pode ocorrer insucesso do 

enxerto.  

Após o transplante de ilhotas, pode-se observar, também, falha na secreção 

de insulina, conhecida como disfunção primária (primary nonfunction) (PNF), que, 

dentre vários fatores, poderia resultar de uma massa inadequada de ilhotas 

transplantadas provenientes de procedimentos técnicos que reduzam a viabilidade e 

a função das mesmas, tais como isquemia a quente ou a frio, eventos inflamatórios 

inespecíficos e destruição mediada pelo sistema imune (TITUS et al., 2000). Em 
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2001, BERNEY e colaboradores propuseram, como principal causa para a perda 

prematura do enxerto, a contaminação com endotoxinas de vários reagentes 

necessários para o isolamento das ilhotas resultando na produção e liberação de 

citocinas pelas próprias ilhotas.  

Uma melhor compreensão das causas da disfunção relatada será útil no 

sentido de planejar intervenções para citoproteção das ilhotas e de reduzir o número 

de ilhotas requeridas para obter, com êxito, a independência da insulina. A 

implantação de regimes imunossupressores tolerogênicos permitirá aplicação 

freqüente do transplante de ilhotas para reparar a função das células  no futuro 

(PILEGGI et al., 2006). 

A microcalorimetria de titulação isotérmica é a única técnica disponível que 

mede, diretamente, as entalpias de interação de quase todos os processos 

biomoleculares e permite realizar ajustes em tempo real durante a realização dos 

ensaios, constituindo uma grande vantagem em relação ao tempo requerido para 

uma análise completa (O´BRIEN et al., 2001). 

O alvo deste trabalho foi avaliar a utilidade do ITC na análise do metabolismo 

celular de promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis e de ilhotas de 

Langerhans de ratos Wistar. 
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2) OBJETIVOS  

 

2.1) OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi desenvolver a aplicação do ITC para 

avaliar o metabolismo celular de: 1) promastigotas de Leishmania (Leishmania) 

amazonensis incubadas com frutose; 2) ilhotas pancreáticas de ratos Wistar, após a 

estimulação com glicose, buscando identificar os possíveis fatores que contribuem 

para a produção de calor.  

 

2.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1) Produção de calor por ilhotas pancreáticas de ratos submetidas a 

diferentes concentrações de glicose: 

 

2.2.2) Isolar e purificar ilhotas de Langerhans de ratos Wistar; 

 

2.2.3) Padronizar a técnica microcalorimétrica para avaliação funcional das 

ilhotas pancreáticas; 

 

2.2.4) Medir a produção de calor de ilhotas incubadas com 2,8 mmo.L-1 e 16,3 

mmo.L-1 de glicose e dosar a insulina e o lactato no sobrenadante das ilhotas 

submetidas ao GSIS no ITC; 

 

2.2.5) Comparar a produção de calor total com a quantidade de insulina 

secretada. 

 



Material e métodos 16 

3) MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1) Microcalorimetria de Titulação Isotérmica   

 

O microcalorímetro de titulação isotérmica (VP-ITC MicroCalorimeter- 

MicroCal) ou ITC mede diretamente o calor liberado ou absorvido em amostras 

líquidas como resultado da injeção de determinadas quantidades de reagentes.  

O ITC apresenta um par de câmaras idênticas (amostra e referência), feitas de 

uma liga metálica inerte, denominada Hastelloy, que estão localizadas no interior 

de um compartimento adiabático composto por duas camadas: interna e externa. As 

câmaras devem estar totalmente preenchidas com líquido durante os experimentos, 

o que requer aproximadamente 1,7 mL de solução por câmara. Deve-se ressaltar 

que a câmara de referência é preenchida com água ou tampão e não participa da 

titulação. Uma seringa, acoplada a uma agulha de aproximadamente 10 cm de 

comprimento cuja terminação assemelha-se a uma pequena pá, é utilizada para 

injetar e promover a mistura do conteúdo na câmara de amostra FIG.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Modelo esquemático do ITC. Vista frontal da câmara calorimétrica de 
referência, câmara de amostra e seringa injetora. As setas indicam as resistências elétricas. 
 

No ITC, tanto a câmara de amostra quanto a de referência são mantidas à 

temperatura constante e um mecanismo de retroalimentação é usado para 

  

Seringa Injetora 

   Câmara de referência      Câmara de amostra 

 
Resistência 
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assegurar que qualquer variação de temperatura que ocorra na câmara de amostra 

será compensada de forma a manter o equilíbrio térmico entre as duas câmaras 

(O´BRIEN et al., 2001). As temperaturas medidas pelo sistema são convertidas e 

expressas em termos de energia diferencial (DP = PR - PA) entre as câmaras de 

amostra (A) e de referência (R). Como DP é calibrado em unidades de energia em 

função do tempo (cal/seg), a integral do pico formado, com base no tempo, fornece 

a medida da energia térmica H envolvida na reação. A sensibilidade do ITC é de 

0,1 cal e o seu limite de operação situa-se entre 0,1 e 100 cal/s.  

O ITC é controlado através de um programa específico (VP Viewer, versão 5.0 

SR2) que permite ao usuário selecionar e acompanhar, ao longo do experimento, os 

parâmetros da corrida, tais como: número de injeções, temperatura das câmaras, 

valor da linha de base, velocidade de homogeneização do conteúdo da câmara de 

amostra, ajuste do equilíbrio térmico, volume de injeção da amostra e o grau de 

mistura das soluções na câmara de amostra sem intervenção alguma do usuário. 

A calibração do sinal é obtida pela dissipação de uma quantidade conhecida 

de energia (pulso) através de uma resistência elétrica localizada na parede das 

câmaras, por um determinado intervalo de tempo. Os pulsos solicitados para a 

calibração, também denominados como pulsos teóricos, causam desvios na energia 

diferencial a partir da linha de base em ambas as direções (positivo e negativo). O 

intervalo de duração do pulso deve ser suficientemente longo para permitir que o 

sinal gerado (DP) retorne à linha de base original, antes que ocorra o próximo pulso. 

Após o término de cada pulso, o programa do VPViewer analisa a região do pulso e 

determina o desvio da linha de base, assim como a energia contida no pulso. Esses 

valores serão comparados com seus respectivos valores teóricos e têm seus erros 

percentuais calculados. Para que a calibração seja considerada adequada, os erros 

devem ser menores que 1%. 

 

3.2) Microcalorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) de Leishmania 

(Leishmania) amazonensis 

 

Os experimentos no ITC foram iniciados com promastigotas de Leishmania 

(L.) amazonensis. A cepa utilizada foi PH8 (IFLA/BR/67PH8), gentilmente cedida 
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pela professora Maria Norma Melo, do Laboratório de Biologia de Leishmania do 

Departamento de Parasitologia do ICB/UFMG.  

As promastigotas foram cultivadas a 24  1°C, em meio quimicamente 

definido (MD-29) com carboidrato e suplementado com de 8% v/v de SFB (MELO, 

1982). Os repiques foram feitos semanalmente, após o exame da cultura ao 

microscópio de fase, para avaliação do crescimento e da motilidade das células. As 

promastigotas utilizadas nos experimentos tinham, no mínimo, duas e, no máximo, 

vinte passagens em meio de cultivo. 

Antes dos experimentos no microcalorímetro, as promastigotas foram 

mantidas em meio quimicamente definido sem carboidratos por um período de cinco 

dias (NASCIMENTO, 1992). No 5° dia, as promastigotas foram examinadas ao 

microscópio para avaliação quanto ao crescimento e à motilidade e, posteriormente, 

foram transferidas para tubos cônicos e centrifugados a 1500 g, à 4°C por 10 

minutos, para eliminação do meio de cultivo. Em seguida, o sedimento foi lavado, 

nas mesmas condições, três vezes em tampão fosfato (PBS), pH 7,4. As formas 

promastigotas foram ressuspensas em PBS, reexaminadas ao microscópio de fase, 

contadas em câmara de Neubauer e acertadas para a concentração de 2,5 x 107 ou 

1 x 108 promastigotas/mL de  PBS pH 7,4. As amostras contendo as promastigotas a 

serem utilizadas no ITC foram mantidas em banho à 4°C, por até 15 minutos, antes 

de serem utilizadas nos experimentos. 

A câmara de amostra do ITC foi preenchida com 1,6 mL de PBS contendo 2,5 

x 107  ou 1 x 108 promastigotas. A seringa de injeção foi completamente preenchida 

com solução de frutose, nas concentrações de 27,5 ou 202,5 mmol.L-1, em PBS. As 

concentrações da solução de frutose na câmara calorimétrica foram ajustadas por 

meio do controle do volume injetado em cada ensaio.  

Os experimentos no ITC foram realizados a 25°C e sob agitação constante 

(270 rpm) da suspensão de células contida na câmara de amostra do ITC. Ao 

término dos ensaios, as promastigotas foram avaliadas quanto à viabilidade, 

motilidade e morfologia através de microscopia de fase. 
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3.3) Microcalorimetria de Titulação Isotérmica (ITC) de ilhotas murinas 

 

3.3.1) Obtenção e isolamento das iIlhotas  

 

Ratos Wistar machos, pesando entre 220-280 g, fornecidos pelo 

CEBIO/ICB/UFMG, foram usados para obtenção de ilhotas de Langerhans. As 

ilhotas murinas foram isoladas e purificadas, baseando-se no protocolo utilizado pelo 

Diabetes Research Institute (DRI) - University of Miami School of Medicine - USA 

(RICORDI et al., 1988), com algumas modificações.  

Inicialmente, os animais foram anestesiados por meio da administração 

intramuscular de cloridrato de quetamina associado à xilazina na proporção 10:7,5 

(v/v), na concentração de 0,2 mL/100 g de peso corporal. Em seguida, fez-se a 

raspagem dos pêlos da região abdominal do animal e sua assepsia utilizando-se 

uma solução de etanol 70%. 

Após testar os reflexos dos animais para assegurar que não respondiam a 

estímulos que poderiam provocar dor, foi feita uma incisão abaixo do esterno, de 

modo a expor todo o sistema digestório. Localizado o ducto biliar, foi aplicada uma 

pinça tipo mosquito na sua porção distal, que corresponde ao seu ponto de entrada 

no intestino delgado. Em seguida, com o auxílio de uma tesoura para microcirurgia, 

foi realizada uma incisão no primeiro terço do ducto (região próxima ao fígado) e 

nela foi introduzida uma cânula (PE50). Cuidadosamente, a cânula foi mantida na 

posição correspondente a 2-3 mm antes do ponto onde o ducto pancreático emerge 

do pâncreas a fim de permitir uma adequada distensão da cabeça do pâncreas. 

Depois da canulação, o pâncreas foi completamente distendido, por meio da injeção 

de aproximadamente 10 mL de uma solução de 0,7 mg.mL-1 de colagenase (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) tipo V em Hank´s gelada suplementada, com 1 mg.mL-1 

de albumina e 2,8 mmol. L-1 (Sigma-Aldrich) de D-glicose (Sigma-Aldrich), usando a 

técnica de infusão pulsátil.  

Após a laparactomia, o pâncreas foi excisado e foi transferido para uma placa 

de Petri contendo a mesma solução usada para a sua distensão. Após a retirada do 

excesso de tecido adiposo, de vasos sangüíneos visíveis e de linfonodos, o 

pâncreas foi cortado em fragmentos de 1-2 mm, que foram armazenados em tubo de 

fundo cônico de 50 mL, o qual foi incubado em banho-maria a 37°C para digestão 

estacionária, durante 25 minutos.Terminado o tempo de incubação, o tubo contendo 
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a preparação foi agitado manualmente, de forma vigorosa, por inversão, durante 40 

segundos. O conteúdo foi imediatamente transferido para um béquer de 100 mL de 

capacidade ao qual acrescentaram-se 15 mL de Hank´s gelado, contendo 1 mg.mL-1 

de albumina e  2,8 mmol. L-1 de D-glicose, para interromper a digestão. Fazendo uso 

de uma seringa de vidro de 50 mL (sem agulha), o material contido no béquer foi 

aspirado e ejetado por três vezes consecutivas a fim de promover a liberação das 

ilhotas do tecido exócrino. Após esse processo, o volume foi elevado para 80 mL, 

pela adição de Hank´s gelado, e mantido em repouso para sua decantação 

espontânea.Transcorridos três minutos, de 50 a 60 mL do sobrenadante foram 

cuidadosamente aspirados com a seringa de 50 mL e descartados em um novo 

béquer. Ao restante do material foi adicionada solução de Hank´s gelada até 

completar 80 mL. A suspensão resultante foi mantida em repouso e esse 

procedimento foi repetido por mais duas vezes. Finalmente, o conteúdo do béquer 

de 100 mL foi filtrado em uma tela de aço inox, com poros de 0,45 cm, para novo 

béquer de 100 mL. Uma alíquota de 50 L foi retirada do material filtrado e corada 

com ditizona para a observação das ilhotas ao microscópio de fase quanto ao 

tamanho, integridade e número. O material resultante da filtração foi transferido para 

um tubo de fundo cônico com 50 mL de capacidade e lavado, por centrifugação, a 

162,4 g (centrífuga refrigerada Sorvall® RT 6000B) com uma solução de Hank´s 

gelada, à 4°C,  por 5 minutos. 

 

3.3.2) Purificação das ilhotas em gradiente de Ficoll 

  

Um gradiente descontínuo de densidade foi preparado, em um tubo de fundo 

cônico (50 mL de capacidade), pela adição sucessiva de 15 mL de Euroficoll (Ficoll 

400 grau biologia molecular, Calbiochem, Darmstadt, Germany)  (densidade 1,110) e 

10 mL de EuroFicoll (densidades 1,096 e 1,069). O sedimento resultante foi 

ressuspenso em 10 mL de EuroFicoll (densidade 1,037), o qual foi adicionado, 

cuidadosamente, sobre o gradiente recém preparado. Esse tubo, contendo o 

gradiente completo, foi submetido à centrifugação a 649,6 g, a 4°C, por 15 minutos. 

Após a centrifugação, as ilhotas estavam situadas entre os gradientes 1,069 e 

1,096 e entre 1,096 e 1,110. Com o auxílio de uma pipeta Pasteur, essas interfaces 

foram aspiradas e transferidas a um tubo de fundo cônico, contendo 20 mL da 

solução de Hank´s gelada, para serem lavadas por centrifugação a 469,3 g, a 4°C, 
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por cinco minutos. O sobrenadante foi descartado, o sedimento foi ressuspenso em 

20 ml de meio RPMI 1640 gelado, contendo 2.0 g. L-1 de L-glutamina e D-glicose, 

sem bicarbonato de sódio (Sigma-Aldrich), acrescido de 10% SFB (Cultilab, 

Campinas, Brasil) e lavado por centrifugação a 274,5 g, a 4°C, por 5 minutos. 

Finalmente, o sedimento contendo as ilhotas foi ressuspenso em 5 mL de RPMI, 

acrescido de 10% de SFB, e uma alíquota de 50 L foi retirada para contagem ao 

microscópio.  

Com o objetivo de restaurar as células do estresse físico e químico sofrido 

durante todo o processo de isolamento e purificação, uma suspensão contendo um 

número conhecido de ilhotas (não mais que 2.000 por 5 mL de meio) foi preparada 

em RPMI, contendo 10% de SFB e distribuída em placas de cultura de 60 mm de 

diâmetro. Posteriormente, as placas foram incubadas por aproximadamente 18 

horas, a 37°C, na presença de 5% de CO2, antes das análises no microcalorímetro.  

 

3.3.3) Viabilidade das ilhotas 

 

Amostras da suspensão de ilhotas foram retiradas antes e após os ensaios no 

ITC para testar sua viabilidade por meio da dupla coloração simultânea com 290 

µmol.L-1 de laranja de acridina e 150 µmol.L-1 de iodeto de propídeo (Sigma-Aldrich). 

O laranja de acridina é uma base fraca capaz de penetrar nas células vivas e se ligar 

ao ácido nucléico, causando uma fluorescência verde; já o iodeto de propídeo, um 

corante de exclusão que não penetra nas células vivas, mas pode se ligar a ácidos 

nucléicos de células mortas, produz uma forte fluorescência vermelho brilhante 

(BANK, 1988). O material foi então observado sob o microscópio de fluorescência 

Olympus (IX70-S870/BH2 RFL-T3 fluorescence microscope, Olympus Optical Co, 

Japan). 

Com o auxílio de uma pipeta automática de 100 L, a suspensão de ilhotas foi 

homogeneizada e dela foi retirada uma alíquota de 50 L, a qual foi diluída em 100 

L de ditizona (diphenylthiocarbazone, Sigma-Aldrich). A preparação resultante foi 

totalmente distribuída em uma lâmina de vidro para a contagem do número de 

ilhotas ao microscópio de fase (aumento de 10x). O cálculo do número de ilhotas foi 

feito usando uma regra de três simples. 
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3.3.4) Preparo da suspensão de ilhotas a ser avaliada no ITC 

 

Após a incubação por aproximadamente 18 horas, as células cultivadas foram 

avaliadas quanto à sua morfologia e viabilidade. As ilhotas foram então contadas e 

um volume específico contendo 1.000 ilhotas foi transferido para um tubo cônico de 

15 mL e centrifugadas a 162,4 g por 1 minuto à temperatura ambiente, para retirada 

do meio de cultura. 

Em seguida, o sedimento de ilhotas foi lavado uma vez por centrifugação a 

162,4 g por 1 minuto, à temperatura ambiente, com uma solução de Krebs-Ringer 

sem glicose e com 1 mg.mL-1 de albumina. Desprezado o sobrenadante, o 

sedimento resultante foi ressuspenso em 1,66 mL de Krebs-Ringer sem glicose e 

mantido à temperatura de aproximadamente 32°C, antes de ser introduzido na 

câmara do ITC. 

  

3.4) Protocolo experimental para avaliação das ilhotas no ITC 

 

3.4.1) Ensaios na presença de glicose 2,8 mmol.L-1 

 

A câmara calorimétrica de amostra foi cuidadosamente preenchida com 1.000 

ilhotas de ratos ressuspensas em 1,66 mL de solução de Krebs-Ringer livre de 

glicose. A seringa injetora foi preenchida com uma solução de Krebs-Ringer 

contendo 119 mmol.L-1 de glicose. Em seguida, a câmara de amostra foi fechada 

através do acoplamento do mecanismo injetor à câmara e o instrumento foi mantido 

em repouso até alcançar o equilíbrio térmico a 37°C e a estabilidade da linha de 

base. Atingidos esses parâmetros, o ITC iniciou automaticamente a corrida de tal 

forma que 40 L da solução presente na seringa injetora foram introduzidos na 

câmara de amostra de modo que a concentração final de glicose na célula 

calorimétrica fosse 2,8 mmol.L-1. O calor envolvido nessa reação foi monitorado 

durante 50 minutos, sob agitação constante de 270 rpm. Ao final do ensaio, o 

conteúdo da câmara de amostra foi totalmente removido com uma seringa e 

centrifugado por 1 minuto, a 162,4 g à temperatura ambiente. O sobrenadante foi 

congelado e mantido a -30°C para dosagem da insulina e do lactato secretados. O 

sedimento resultante foi ressuspenso em 1,66 mL da solução de  Krebs-Ringer sem 
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glicose para ser usado no ensaio microcalorimétrico com alta concentração de 

glicose.  

 

3.4.2) Ensaios na presença de glicose 16.3 mmol.L-1 

 

Antes de iniciar o experimento com ilhotas no ITC na presença de glicose 16.3 

mmol.L-1, a seringa injetora foi lavada com água Milli Q (Millipore, Billerica, USA) e 

preenchida com uma solução de Krebs-Ringer contendo glicose na concentração de 

692,75 mmol.L-1. A câmara de amostra foi cuidadosamente preenchida com o 

sedimento de ilhotas obtido no item anterior (3.4.1) e fechada pelo acoplamento do 

mecanismo injetor à câmara. Após alcançar o equilíbrio térmico a 37°C e a 

estabilidade da linha de base, o ITC iniciou automaticamente a corrida. Quarenta 

micro litros da solução contendo 692,75 mmol.L-1 de glicose foram introduzidos na 

câmara de amostra de forma que a concentração final de glicose na célula 

calorimétrica fosse 16,3 mmol.L-1. O calor envolvido nessa reação foi acompanhado 

por 50 minutos, sob agitação constante de 270 rpm. Após a corrida, o conteúdo da 

câmara de amostra foi totalmente removido, centrifugado a 162,4 g por 1 minuto à 

temperatura ambiente e o sobrenadante foi congelado a -30°C para dosagem da 

insulina e do lactato secretados.  

Os termogramas produzidos pelas ilhotas incubadas na presença das duas 

concentrações diferentes de glicose foram armazenados para análise posterior. 

 

3.5) Determinação de insulina e lactato 

 

O conteúdo de insulina presente no sobrenadante da suspensão de ilhotas, 

obtido após cada ensaio no ITC, foi mantido congelado até que fosse realizada a 

sua quantificação por radioimunoensaio (Rat Insulin RIA Kit RI-13K - Linco 

Research, USA). Esse sobrenadante foi usado, também, para determinar o conteúdo 

de lactato, utilizando-se o glicosímetro 2300 STAT PLUS Glucose & L-Lactate 

Analyzer (YSI Incorporated, Yellow Springs, Ohio). Todas as determinações foram 

realizadas em duplicata. 
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3.6) Base de cálculos para interpretação dos resultados de microcalorimetria 

 

A interpretação dos dados experimentais resultantes dos ensaios de 

microcalorimetria, na forma de termogramas de quantidade de fluxo de calor por 

tempo (calor/s), foi feita por meio de cálculos numéricos, que permitiram analisar os 

eventos térmicos ocorridos durante o período de registro dos experimentos.  

Foi utilizado o programa Microcal Origin (versão 5.0 SR2) que permitiu 

realizar a correção da linha de base e calcular a integral da área sob a curva dos 

termogramas. Uma outra forma de analisar os dados consistiu em localizar, nos 

termogramas, as regiões de estado estacionário e calcular a integral da área sob a 

curva num intervalo de tempo definido. Após a obtenção dessa integral, foi calculado 

o fluxo de calor por unidade de tempo por célula. 

Para a microcalorimetria de Leishmania sp, os resultados foram expressos 

através do fluxo de calor (HF) no estado estacionário do termograma, em 

microcalorias (cal) por segundo, por número de células (cal/s.n° de células). 

Nos experimentos com ilhotas, os resultados foram expressos em quantidade 

de calor total liberado durante a incubação das mesmas com glicose nas 

concentrações de 2,8 e 16,3 mmol.L-1.  

 

3.7) Análises estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa estatístico 

R (R Development Core Team, http://www.R-project.org, 2006), usando modelos 

lineares de efeitos mistos (PINHEIRO & BATES, 2002) com a função lme do pacote 

nlme (PINHEIRO et al., 2006). O modelo foi simplificado pelo processo “backwards” 

e o modelo mínimo adequado foi obtido pela retirada de todos os termos não 

significativos (P<0.05) do modelo completo apresentado abaixo (CRAWLEY, 2002). 

Os gráficos foram gerados com o programa GraphPad Prism versão 3.00 (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, EUA). 

 

 

 

 

http://www.r-project.org/
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Modelos estatísticos: 

(1) Calor = Insulina + Condição + Lactato + Bloco + Insulina : Condição + Insulina : 

Lactato + Condição : Lactato + Insulina : Condição : Lactato + Insulina : 

Condição  

 

(2) Lactato = Condição + Insulina + Bloco + Condição : Insulina + Condição  

 

(3) Insulina = Condição + Lactato + Bloco + Condição  

 

onde: Insulina é a concentração de insulina produzida por ilhota. 

Lactato é a concentração de lactato produzido por ilhota. 

Condição é a concentração de glicose (2.8 or 16.3 mmol.L-1) usada nos 

ensaios. 

Bloco é cada conjunto de 04 animais usados nos experimentos. 

 Nos modelos apresentados acima, o sinal (+) indica a adição de um termo ao 

modelo, enquanto o sinal (:) indica uma interação estatística entre os termos. 
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4) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1) Calibração Elétrica 

 

Para garantia da qualidade dos resultados obtidos no ITC, foi realizada, 

primeiramente, uma calibração elétrica do equipamento, em conformidade com as 

recomendações do fabricante descritas no manual de operações (VP-ITC 

Microcalorimeter User´s Manual). 

Pulsos térmicos variando entre 1 e 10 cal/s foram aplicados, permitindo que 

o sinal gerado (DP) retornasse à linha de base original e estabelecesse um desvio 

na linha de base (GRAF. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO 1 - Calibração elétrica do ITC (eixo da ordenada).  

 

Após o término de cada pulso, o VPViewer analisou a região do pulso e 

calculou a amplitude da linha de base, assim como a energia liberada pelo pulso. A 

potência e a energia solicitadas foram apresentadas como erro percentual de 
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ambos. Erros percentuais inferiores a 1% são esperados tanto no desvio da linha de 

base, quanto na energia liberada. 

A título de exemplificação, o pulso de 1,00 cal (menor potência), com 

duração de 300,11 s e 300,11 cal de energia, retornou valores de 0,99 cal/s para 

o desvio da linha de base e de 298,62 cal para a energia, resultando em erros 

percentuais de 0,19% para a linha de base e de 0,5% para a energia liberada. Os 

demais valores de erro calculados para os pulsos restantes foram todos menores 

que 1%. 

Com esses resultados, foi atestada a confiabilidade e a reprodutibilidade do 

sistema em termos de resposta aos sinais elétricos e térmicos gerados.  

 

4.2) Calor de diluição do Metanol 

 

O experimento de mensuração do calor de diluição do metanol em água foi 

realizado no intuito de verificar a funcionalidade e a reprodutibilidade de todos os 

sistemas do ITC através de um procedimento controlado, padronizado pelo 

fabricante. Assim, uma solução de metanol P.A. a 2,5 % (v/v) foi injetada em 

volumes parciais de 5 L sobre água na câmara de amostra. O GRAF. 2 mostra o 

resultado dessas injeções, em termos de calor gerado em função da razão molar do 

metanol.  

Segundo recomendação do fabricante, esse tipo de experimento não deve ser 

usado para calibração do eixo Y devido a diferenças na concentração do metanol 

assim como à própria volatilidade do mesmo. Os parâmetros mais importantes a 

serem observados são: a linearidade da amplitude e a área de cada pico 

correspondente. 
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GRÁFICO 2 - Calor de diluição do metanol 2,5 % (v/v) em água em função da sua razão 

molar. A: Resultado-padrão da Microcal, adições de 10L. B: Resultado obtido em nosso 

laboratório, adições de 5L. 

 

Observa-se que, no primeiro gráfico, segundo indicações do fabricante, foram 

injetados 10 L por vez, enquanto no segundo foram injetados 5 L. Multiplicando-se 

o resultado desse último por 2 (~26 kcal.mol-1), obtém-se praticamente o mesmo 

resultado do primeiro (~52 kcal.mol-1). Esse resultado indica conformidade com os 

dados de referência fornecidos pela Microcal Inc. 

 

4.3) Calibração Química 

 

 Baseada no calor de neutralização de TRIS base com HCl (Sigma-Aldrich), de 

-11.300 calorias.mol-1 de H+ (WADSÖ, 1968), foi feita a calibração química do ITC. 

Os valores obtidos estão apresentados no GRAF. 3. 
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GRÁFICO 3 - Calibração química realizada através da neutralização do TRIS 4 mmol.L-1 
(titulado) pelo HCl 40 mmol.L-1  (titulante), à 25°C.  

 

Como pode ser visto no GRAF. 3, nas condições experimentais utilizadas há 

uma dependência significativa entre o H medido e o calor gerado pela injeção do 

ligante nos volumes entre 5 e 8 L da solução titulante, mas o valor do H é estável 

em adições entre 2 e 4,5 L do titulante. A diferença entre o H medido e o valor 

tabelado foi menor que 1% (WADSÖ, 1968). 

 

4.4) Calibração biológica  

 

Foi avaliada a produção de calor por promastigotas de Leishmania na 

presença de frutose. Os GRAF. 4A e B representam termogramas típicos obtidos por 

promastigotas cultivadas previamente por 5 dias em meio quimicamente definido, 

sem carboidratos e que foram incubadas com frutose, cuja concentração final no 

interior da câmara microcalorimétrica foi de 0,16 mmol.L-1 e 0,54 mmol.L-1, 

respectivamente. 
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GRÁFICO 4 - Termogramas de liberação de calor por promastigotas de L.(L.) amazonensis 
incubadas com frutose em diferentes concentrações no Microcalorímetro de Titulação 
Isotérmica (ITC). Em A, termograma de liberação de calor por 2,5 x 107 promastigotas em 
1,6 mL de PBS pH 7,4 contendo frutose 0,16 mmol.L-1. Em B, termograma de liberação de 
calor por 2,5 x 107 promastigotas em 1,6 mL de PBS pH 7,4 contendo frutose 0,54 mmol.L-1. 
As setas indicam a injeção de frutose para o interior da câmara de amostra e a área 
hachurada indica a região de estado estacionário selecionada para cálculo do fluxo de calor. 
 

Os perfis dos termogramas de liberação de calor dos experimentos de 

microcalorimetria com promastigotas de L. (L.) amazonensis mostraram-se muito 

semelhantes (GRAF. 4A e B). Nesses termogramas, pode-se observar o 

aparecimento de três fases distintas. A primeira fase corresponde ao tempo 

selecionado para o equilíbrio da linha de base anterior à injeção da solução de 
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frutose à câmara calorimétrica; a segunda fase inicia-se com a queda da linha de 

base imediatamente após a injeção da solução de frutose no interior da câmara de 

amostra, sendo caracterizada pelo surgimento de um “estado estacionário” no qual 

está ocorrendo liberação constante de calor decorrente do metabolismo da frutose. 

Finalmente, caracterizando a terceira fase, a linha de base eleva-se rapidamente, 

podendo-se observar um novo platô de registro constante. 

É interessante observar que à medida que a concentração da frutose 

aumentou, por exemplo, de 0,16 mmol.L-1 para 0,54 mmol.L-1, o tempo requerido 

para a mudança do estado estacionário de 2ª fase para o de 3ª fase diminuiu 

significativamente, passando de 6.000 seg (com 0,16 mmol.L-1de frutose) para 

aproximadamente 2.500 seg (com 0,54 mmol.L-1 de frutose) (GRAF. 5). 
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GRÁFICO 5 - Tempo máximo de metabolização da frutose por 2,5 X 10
7
 promastigotas de L. 

(L.) amazonensis estimuladas com frutose nas concentrações de 0,16 mmol.L-1 e 0,54 
mmol.L-1. 
 

DARLING e colaboradores (1989), estudando o efeito da concentração de 

oxigênio no consumo de glicose por promastigotas de L. major, demonstraram que 

quando esses parasitos foram submetidos à hipóxia (0,2% de O2), houve um 
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decréscimo de 50% no consumo do carboidrato quando comparado com aqueles 

parasitos mantidos em condições aeróbicas. Em condições de anaerobiose 

completa (100% de N2), o consumo da glicose foi praticamente inibido. Esses dados 

indicam que concentrações extremamente baixas de oxigênio apresentam profunda 

influência sobre as taxas de consumo de glicose por Leishmania. 

NASCIMENTO (1992), avaliando a utilização de carboidratos por 

promastigotas de L. (L.) amazonensis por meio de microcalorimetria de condução, 

verificou que, embora de forma menos marcante que a glicose, a frutose também 

exerce um efeito inibidor em concentrações de 5 mmol.L-1. Entretanto, deve-se 

ressaltar que no interior das câmaras do calorímetro de condução, o suprimento de 

oxigênio para as reações é garantido pelo excesso do mesmo presente na fase 

gasosa. Nela, o oxigênio é passado à suspensão de células (fase líquida) por meio 

das agitações.  

É importante ressaltar que, após o experimento de microcalorimetria, foi feita a 

dosagem de carboidratos do sobrenadante das amostras de Leishmania pelo 

método ácido sulfúrico/fenol (CHAPLIN, 1986). Para todas as amostras, a 

concentração de carboidratos dosada foi próxima à quantidade injetada na câmara 

de amostra. Dessa forma, os resultados obtidos permitiram descartar a hipótese de 

que a mudança no perfil de liberação constante (2ª para a 3ª fase) estaria ocorrendo 

devido ao esgotamento de frutose do meio pelo metabolismo celular.  

Após análises de vários ensaios, o perfil experimental dos termogramas 

pareceu indicar que o aparecimento da 3a fase ocorre devido à diminuição e/ou 

esgotamento do oxigênio dissolvido no meio. Essa privação de oxigênio provocaria 

alterações metabólicas na Leishmania, tais como redução no metabolismo aeróbico, 

sofrimento e morte celular que estariam relacionados a uma menor quantidade de 

calor liberado, ocasionando mudanças no perfil de liberação de calor registrado no 

termograma.  

Diante desses fatos, pode-se sugerir que provavelmente está ocorrendo um 

consumo mais rápido de carboidratos e, conseqüentemente, do oxigênio do meio 

líquido, à medida que a concentração da frutose é elevada, confirmando também, a 

teoria proposta de que a mudança do platô de liberação de calor da 2ª fase para o 

platô da 3ª fase representa o esgotamento de oxigênio no sistema de incubação. 

Essa privação de oxigênio levará, por sua vez, a uma redução brusca do 

metabolismo do carboidrato. Desta forma, no metabolismo de frutose por Leishmania 
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parece existir um ajuste fino entre o consumo do carboidrato e a concentração do 

mesmo no meio de incubação. 

Os termogramas resultantes da incubação das promastigotas de Leishmania 

na presença de PBS, na ausência de qualquer fonte exógena de substrato e em 

várias concentrações de frutose permitiram o cálculo do fluxo de calor (GRAF. 6). 
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GRÁFICO 6 - Fluxo de calor normalizado obtido após a incubação de promastigotas de L. 
(L.) amazonensis em PBS, estimuladas com frutose nas concentrações finais de 0,0 mmol.L-

1, 0,16 mmol.L-1, 0,54 mmol.L-1  e 2,5 mmol.L-1. Foi utilizado o intervalo de 600 s para o 
cálculo do fluxo de calor. 
 

Observa-se que as promastigotas incubadas em tampão fosfato (PBS) na 

ausência de frutose liberam calor. Entretanto, o fluxo de calor liberado nessa 

condição chega a ser aproximadamente 97% menor que aquele liberado pelas 

promastigotas incubadas com frutose 2,5 mmol.L-1. 

Comparando-se o fluxo de calor obtido por promastigotas incubadas nas 

diversas concentrações de frutose, pode-se observar que o mesmo variou em 

função da concentração do carboidrato, ou seja, esses parasitos estimulados com 

concentrações crescentes de frutose apresentaram valores maiores de fluxo de 

calor.  
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NASCIMENTO (1992) e SILVA-ALVES (1998) demonstraram, por meio da 

calorimetria de condução, que promastigotas de Leishmania liberam calor quando 

incubadas apenas com PBS, na ausência de qualquer fonte exógena de carboidrato. 

Tais resultados sugerem que essas células possuem reservas endógenas de energia 

que são consumidas quando os parasitos são suspensos em meio não nutriente.  

SIMON et al, (1983) observaram que promastigotas de L. tropica possuem 

grandes reservas internas de aminoácidos livres e KEEGAN & BLUM (1990) 

demonstraram que promastigotas de L. major, incubadas em condições aeróbicas, 

consomem parte da reserva endógena de alanina. Portanto, a produção de calor por 

promastigotas, na ausência de carboidrato, parece ser resultante do metabolismo 

dessas reservas endógenas de energia com consumo concomitante de oxigênio. 

Pela microcalorimetria de titulação isotérmica, o fluxo de calor metabólico 

liberado por promastigota de Leishmania incubada com frutose na concentração de 

2,5 mmol.L-1 foi 204 pW, tendo sido previamente avaliado pela microcalorimetria de 

condução como sendo 105 pW (NASCIMENTO, 1992), nas mesmas condições 

experimentais. Sugere-se que a maior sensibilidade do ITC e a própria variação 

biológica das amostras possam explicar a diferença encontrada entre os valores de 

fluxo de calor utilizando os dois tipos de microcalorímetros.  Esse resultado permitiu 

validar o uso do ITC para avaliação do metabolismo celular de outros tipos celulares. 

Visando aplicar esta técnica (ITC) na avaliação da viabilidade das ilhotas de 

Langerhans para transplantes, utilizamos o ITC para avaliar os efeitos da glicose 

sobre ilhotas de Langerhans de ratos. 

 

4.5) Isolamento e purificação de ilhotas de Langerhans 

 

O sucesso no isolamento de ilhotas de Langerhans está associado a uma 

série de fatores, tais como: variações encontradas entre os lotes de enzimas 

utilizadas, o aparecimento de pancreatite hemorrágica na cauda do pâncreas após a 

injeção da colagenase, a completa distensão do órgão induzida pela colagenase, a 

manutenção da integridade da cápsula pancreática durante a pancreatectomia, as 

condições de incubação (temperatura, tempo, estresse mecânico, concentração da 

enzima) durante a digestão enzimática do tecido acinar, além de outros fatores que 
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permitem a obtenção de ilhotas completamente livres do tecido exócrino, porém 

mantendo a integridade de sua estrutura. 

Como as ilhotas de Langerhans nem sempre são fáceis de serem distinguidas 

do tecido exócrino e dos linfonodos, especialmente quando o grau de pureza da 

preparação é baixo, utiliza-se rotineiramente o corante ditizona, que cora as ilhotas 

de vermelho intenso, indicando a presença de insulina armazenada nos grânulos 

secretórios das células  (LATIF et al., 1988). 

Nos experimentos realizados neste trabalho, após a digestão do pâncreas, as 

ilhotas livres foram visualizadas em vermelho no meio de restos do tecido acinar 

digerido, que apresentam uma tonalidade marrom (FIG. 2A). Conforme pode ser 

visto na FIG. 2B, o processo de purificação eliminou com sucesso esse tecido acinar 

e forneceu ilhotas com alto grau de pureza, o que pôde ser visualizado após a 

coloração com a ditizona. A FIG. 2C mostra ilhotas não coradas e mantidas em 

cultivo por aproximadamente 18h, a 37°C, em 5% de CO2, apresentando estrutura 

íntegra, com bordas bastante definidas. Já a FIG. 2D apresenta uma única ilhota 

duplamente corada com laranja de acridina, que cora as células vivas em verde 

brilhante, e iodeto de propídeo, o qual se incorpora às células mortas corando-as de 

vermelho, para verificar sua viabilidade morfológica imediatamente após o 

experimento de microcalorimetria no ITC.  

 

 

 



Resultados e discussão 36 

 

 

FIGURA 2 - Amostras de Ilhotas de Langerhans isoladas de ratos Wistar, antes (A) e após 
(B) o processo de purificação. As ilhotas estão identificadas por setas em (A), para 
diferenciá-las do tecido acinar de cor marrom. Ilhotas não coradas (C) após incubação por 
aproximadamente 18 a 20 h, a 37°C, em 5% de CO2. Em (D) uma única ilhota duplamente 
corada, com laranja de acridina (células vivas, em verde) e iodeto de propídeo (células 
mortas, em vermelho), para verificar sua viabilidade morfológica imediatamente após o 
experimento de microcalorimetria no ITC.  
 

A produção média de ilhotas obtidas após o isolamento varia dependendo da 

técnica empregada. SHAPIRO e colaboradores realizaram, em 1996, um estudo 

comparativo, utilizando duas técnicas distintas, para avaliar o rendimento médio 

obtido durante o processo de isolamento de ilhotas de Langerhans de ratos. A 

primeira baseada na técnica padrão descrita em 1967, por LACY & 

KOSTIAONVISKY, envolve a ruptura do parênquima acinar pela injeção da solução 

de Hank´s no interior do ducto pancreático, corte da glândula em pequenos 

fragmentos e sua subseqüente incubação, sob agitação, à 37°C com a colagenase. 

O número de ilhotas obtidas utilizando-se essa técnica foi de 487,5  69 ilhotas por 

pâncreas. A segunda técnica foi desenvolvida pelo grupo chefiado pelo Dr. Shapiro a 

partir das seguintes modificações no método de digestão estacionária: infusão da 

solução de colagenase por pulsos, armazenamento do pâncreas no gelo por 30 
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minutos antes da sua incubação a 37°C, dissociação das ilhotas do tecido acinar 

realizadas no vórtex e a purificação das ilhotas, realizada duas vezes, em gradiente 

de Ficoll. Por essa técnica foram encontrados valores de 719  114 ilhotas por 

pâncreas. 

Comparando esses valores com o rendimento médio obtido em nossos 

isolamentos, que variou entre 500 e 600 ilhotas por pâncreas, certificamos que 

nossos resultados estão de acordo com aqueles descritos na literatura (DELABY et 

al., 1989; SHAPIRO et al., 1996). Essas preparações purificadas de ilhotas foram 

cultivadas por 18 a 20 h e exibiram estrutura intacta, com bordas bem definidas 

antes dos experimentos de microcalorimetria no ITC. 

 

4.6) Calor de diluição da Glicose 

 

4.6.1) Glicose 2,8 mmol.L-1  

 

O GRAF. 7 apresenta os termogramas de cinco ensaios independentes 

relativos ao calor de diluição da glicose. Nesses experimentos, foram injetados 40 L 

de uma solução Krebs-Ringer contendo 119 mmol.L-1 de  glicose sobre 1,66 mL de 

Krebs-Ringer sem glicose.  

De acordo com O GRAF. 7 pode-se observar que, após a injeção da glicose 

na câmara calorimétrica de amostra, observou-se o aparecimento de um pico com 

amplitude de aproximadamente 1 cal, que retornou à linha de base inicial após, 

aproximadamente, dois minutos. A concentração final da glicose foi de 2,8 mmol.L-1 

e o valor médio de calor liberado, integrando-se a área do pico, abaixo da linha de 

base,  foi   de  54,1  2,1 cal, correspondendo à diluição da   glicose para essa  

concentração. 
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GRÁFICO 7 - Calor de diluição médio da glicose para concentração final de 2,8 mmol.L-1  

(54,1  2,1cal, n=5). No interior da câmara calorimétrica de amostra contendo 1,66 mL de 

Krebs-Ringer, sem glicose, foram injetados 40 L de uma solução de glicose (119 mmol.L-1). 

 

4.6.2) Glicose 16,3 mmol.L-1 

 

O GRAF. 8 apresenta os termogramas de quatro ensaios independentes 

visando a obter os valores do calor de diluição da glicose para concentração final de 

16,3 mmol.L-1. Esses experimentos foram realizados utilizando-se o mesmo 

protocolo experimental empregado nos ensaios relativos ao calor de diluição da 

glicose para a concentração final de 2,8 mmol.L-1. A única diferença foi o valor da 

concentração da solução estoque de glicose injetada na câmara calorimétrica de 

amostra, que, nesse ensaio, foi de 692,75 mmol.L-1.  
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GRÁFICO 8 - Calor de diluição médio da glicose para concentração final de 16,3 mmol.L-1  

(1606,21  73,2 cal, n=4). No interior da câmara calorimétrica de amostra contendo 1,66 

mL de Krebs-Ringer, sem glicose, foram  injetados  40 L  de  uma  solução de glicose 
(692,75 mmol.L-1).  

 

Após a injeção da glicose na câmara calorimétrica de amostra, observou-se o 

surgimento de um pico de grande amplitude (aproximadamente 15 cal), o qual 

retornou ao valor da linha de base após dez minutos. O valor médio de calor 

produzido, a partir da diluição da glicose nessa concentração, foi obtido por meio do 

cálculo da integral da área do pico formado e correspondeu a de 1.606,21  7,2 cal 

(GRAF. 8). 

 

4.7) Termogramas obtidos nos ensaios com ilhotas estimuladas com glicose 

 

Um termograma típico de 1.000 ilhotas pancreáticas murinas estimuladas com 

2,8 mmol.L-1 é demonstrado no GRAF 9A. Dois picos exotérmicos podem ser 

visualizados distintamente no gráfico, sendo o primeiro correspondente ao calor 

liberado pela diluição da glicose. O segundo pico, de amplitude maior que o primeiro, 
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corresponde ao calor liberado pelas ilhotas após a estimulação com glicose na 

concentração final de 2,8 mmol.L-1. O calor total liberado nesse termograma, obtido 

pela integração da área sob a linha de base, foi de 2.265,4 µcal.  

O GRAF. 9B demonstra uma corrida no ITC na ausência de ilhotas, 

denominada de branco, onde somente o pico, correspondente à diluição da glicose 

para a concentração final de 2,8 mmol.L-1, pode ser observado, com valor de calor 

liberado tendo sido de 54,1 µcal. 

De modo a obter somente o calor liberado pelas ilhotas, os dados do GRAF. 

9B foram subtraídos, ponto a ponto, do GRAF. 9A, gerando o gráfico da GRAF. 9C, 

cuja área integrada correspondeu a 2.211,3 µcal de calor liberado.  
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GRÁFICO 9 - Termogramas produzidos pela (A) estimulação de 1.000 ilhotas com 2,8 
mmol.L-1 de glicose, (B) calor de diluição da glicose 2,8 mmol.L-1 e (C) termograma obtido 
após a subtração de B a partir de A, resultando no calor liberado pelas ilhotas sem o calor 
de diluição da glicose. O calor total está representado na região inferior à direita de cada 
gráfico. 
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GRÁFICO 10 - Termogramas produzidos pela (A) estimulação de 1.000 ilhotas com 16,3 
mmol.L-1 de glicose, (B) calor de diluição da glicose 16,3 mmol.L-1 e (C) termograma obtido 
após a subtração de B a partir de A, resultando no calor liberado pelas ilhotas sem o calor 
de diluição da glicose. O calor total está representado na região inferior à direita de cada 
gráfico. 
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Após essa determinação no ITC, as ilhotas foram retiradas do calorímetro, 

lavadas e recolocadas na câmara de amostra com uma solução de Krebs-Ringer 

sem glicose. Após a estabilização da linha de base, injetou-se uma solução de 

glicose para concentração final de 16,3 mmol.L-1 e o calor total liberado, incluindo o 

calor de diluição da glicose, foram registrados. De maneira análoga ao experimento 

com 2,8 mmol.L-1 de glicose, o calor de diluição da glicose na concentração de 16,3 

mmol.L-1 foi também subtraído dos dados experimentais (GRAF. 10). 

Imediatamente após o experimento completo no ITC, as ilhotas foram 

removidas da câmara de amostra do calorímetro e avaliadas quanto a sua 

viabilidade morfológica, conforme já descrito e ilustrado na FIG. 2D. As ilhotas 

apresentaram uma cor predominantemente verde, indicando que ainda estavam 

viáveis após todo o procedimento experimental. 

 

4.8) Calor metabólico das ilhotas de Langerhans estimuladas com glicose nas 

concentrações de 2,8 e 16,3 mmol.L-1 

 

Foram realizados vinte e dois experimentos completos, cada um com 1.000 

ilhotas. As médias ± erros padrões dos calores liberados por ilhotas foram de 2,19 ± 

0,17 µcal após a injeção de glicose na concentração de 2,8 mmol.L-1 e de 3,56 ± 

0,29  µcal após a injeção de glicose para a concentração final de  16,3 mmol.L-1 

(GRAF. 11). 
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GRÀFICO 11 - Produção de calor por ilhotas incubadas na presença de glicose em 
diferentes concentrações. Cada barra representa uma média dos dados obtidos em 22 
experimentos independentes ± erro padrão. 

 

De acordo com o GRAF. 11, a produção de calor por ilhotas pancreáticas de 

ratos, isoladas e previamente mantidas em cultivo, foi fortemente influenciada pela 

concentração (condição) usada para estimulá-las (p<0,001) e, com base na análise 

estatística dos modelos lineares de efeitos mistos, nenhuma das outras variáveis 

testadas influenciou na produção de calor. 

Do ponto de vista bioquímico, a produção de calor nos seres vivos pode ser 

analisada como resultante do processo de síntese ou da hidrólise do ATP. A 

eficiência termodinâmica da síntese de ATP é em torno de 65%, ou seja, 

aproximadamente 35% da energia liberada durante a oxidação dos substratos 

energéticos ocorrem na forma de calor. Entretanto, a molécula de ATP é reservatório 

intermediário de energia, o qual deve ser novamente mobilizado, por meio da 

hidrólise do ATP, para que ocorra o trabalho biológico. A eficiência dessa etapa é 

menor ainda, de cerca de 40%. Assim, a eficiência termodinâmica do nosso 

organismo é de aproximadamente 25-30%. 

Para a síntese de ATP, a energia proveniente do ciclo de Krebs é transferida, 

como poder redutor, às moléculas de NADH e FADH2. Essas moléculas, por sua 

vez, são oxidadas na cadeia respiratória resultando em transferência da energia 

extraída dos substratos energéticos para os diferentes componentes da cadeia 



Resultados e discussão 45 

respiratória. Estes utilizam a energia dos elétrons para bombear prótons para fora da 

matriz mitocondrial, criando um poderoso potencial eletroquímico que armazena 

temporariamente a energia na forma de um potencial eletroquímico de prótons 

através da membrana mitocondrial interna. Como a membrana mitocondrial interna é 

relativamente impermeável aos prótons, as moléculas de ATP são geradas à medida 

que os prótons retornam à matriz mitocondrial, através da enzima ATP-sintase 

(F0F1). A cada dois ou três prótons que passam por essa enzima, observa-se a 

síntese de uma molécula de ATP a partir de ADP e Pi. Dessa forma, pode-se dizer 

que a oxidação dos substratos energéticos encontra-se acoplada à síntese de ATP. 

Porém, existe um “vazamento” intrínseco de prótons para a matriz mitocondrial, cujo 

retorno é acompanhado da liberação de calor ao invés da síntese de ATP. Admite-se 

que esse “vazamento” de prótons seja da ordem de 30 a 40%. 

A hidrólise do ATP, por sua vez, está associada ao trabalho biológico e 

sempre que a célula o realiza ocorre hidrólise do ATP e perda de energia na forma 

de calor. 

Nesse sentido, fica claro que os mecanismos celulares e moleculares 

responsáveis pela produção de calor durante a síntese de ATP são distintos dos 

mecanismos envolvidos na hidrólise de ATP. Enquanto o primeiro tem relação com o 

funcionamento da mitocôndria, o segundo está associado ao trabalho celular, sendo 

influenciado diretamente pelo “turnover” de uma série de ciclos iônicos, de 

substratos e metabólicos, ou seja, de reações que levam ao gasto de ATP. 

 Pode-se dizer, então, que quase todo calor biológico é um subproduto da 

transformação de energia em suas diversas formas, sendo decorrente, em última 

análise, dos processos que envolvem a síntese e hidrólise do ATP, ou seja, quanto 

mais acelerado for o “turnover” de ATP, maior será a produção de calor (BIANCO, 

2000). 

Procurando-se, então, a origem do desacoplamento mitocondrial descrito 

anteriormente, foram identificadas algumas proteínas que facilitam a passagem de 

prótons do espaço inter-membrana para a matriz mitocondrial, denominadas de 

proteínas desacopladoras mitocondriais (UCPs) (BIANCO, 2000). As UCPs são 

classificadas nos subtipos UCP-1, UCP-2, UCP-3, os quais diferem tanto em relação 

a sua distribuição nos tecidos como, também, no que diz respeito a sua função 

(ROLO & PALMEIRA, 2006). 
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 A UCP-1 expressa na gordura marrom acelera muitas vezes o retorno de 

prótons para a matriz mitocondrial, fazendo com que a maior parte da energia 

proveniente do ciclo de Krebs e, por conseguinte, da oxidação dos substratos 

energéticos, seja perdida na forma de calor (BIANCO, 2000). Tem sido 

demonstrado, claramente, que uma expressão aumentada de UCP-2 nas células β 

pancreáticas tem um impacto negativo na GSIS tanto in vitro quanto in vivo, já que 

elas diminuem a quantidade de ATP gerado a partir do metabolismo da glicose 

(ZHANG et al., 2001; LOWELL & SHULMAN, 2005). 

As células metabolicamente ativas liberam calor, sendo esse um sinal 

complexo, resultado do balanço energético de todas as reações bioquímicas 

ocorridas dentro delas após terem sido estimuladas com, por exemplo, glicose.  

Como a microcalorimetria não é uma técnica específica, torna-se importante acoplar 

outras análises, em paralelo, para uma melhor compreensão dos eventos 

metabólicos desencadeados nas células avaliadas pela microcalorimetria.  

 

4.9) Produção de Lactato pelas ilhotas estimuladas com glicose nas 

concentrações finais de 2,8 e 16,3 mmol.L-1 

 

A concentração de lactato em nossos experimentos foi determinada após o 

final de cada corrida no ITC. A equação 2 ( Lactato = Condição + Insulina + Bloco + 

Condição : Insulina + Condição)  foi usada para verificar quais variáveis poderiam 

apresentar uma correlação positiva ou negativa na produção de lactato. Constatou-

se que a produção de lactato foi afetada unicamente pela concentração de glicose 

usada para estimular as ilhotas, como pode ser observado no GRAF. 12. 
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GRÀFICO 12 - Produção de lactato por ilhotas incubadas na presença de glicose em 
diferentes concentrações. Cada barra representa uma média de 22 experimentos 
independentes ± erro padrão. 
 

Em 1970, ASHCROFT e colaboradores, estudando o metabolismo de glicose 

em ilhotas pancreáticas de camundongos machos albinos, verificaram que as curvas 

de utilização e oxidação da glicose em função da concentração de glicose no meio 

extracelular apresentam um padrão sigmoidal, ou seja, até 1mg/mL de glicose, a 

taxa de oxidação da glicose não sofreu um aumento significativo, porém, 

concentrações de glicose entre 1 e 1,8 mg/mL levaram a um aumento notável na 

taxa de oxidação da glicose. Ainda nesse trabalho, foi observado que a taxa de 

produção de lactato (µmol de equivalentes de glicose/h por grama de peso seco de 

ilhota) foi constante durante 3h de incubação e que o aumento da concentração da 

glicose no meio extracelular, de 0,6 mg/mL para 2,5 ou 3,0 mg/mL, resultou no 

aumento da produção de lactato de 0,09 ± 0.018 para 0,29 ± 0,026 nmol de lactato/h 

por 10 ilhotas, respectivamente. As observações realizadas neste estudo indicaram 

que a taxa de produção de lactato foi de, aproximadamente, 50% da taxa de 

oxidação da glicose. 

SENNER e colaboradores (1976), estudando o metabolismo de glicose em 

ilhotas pancreáticas de ratos, verificaram que a maior parte da glicose utilizada é 

responsável pela produção de lactato, que ocorreu a uma taxa constante durante um 

período de 90 minutos de incubação. Pelo fato da medida de produção de lactato 
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não depender da disponibilidade de substrato marcado, ela foi usada como um 

índice da taxa de glicólise promovida nas ilhotas por diferentes açúcares (SENNER 

et al., 1976). 

O balanço entre a glicólise aeróbica e a anaeróbica reflete a proporção de 

oxidação mitocondrial e a redução do piruvato pela lactato desidrogenase 

citoplasmática, respectivamente. Em 1998, TAMARIT-RODRIGUEZ e colaboradores 

estudaram esse balanço medindo a produção de lactato, a oxidação da glicose e 

toda a utilização da glicose em ilhotas de ratos e de camundongos obesos 

estimulados com diferentes concentrações de glicose. A produção de lactato já 

alcançou o máximo, mesmo a baixas concentrações de glicose, e taxas máximas de 

produção de lactato foram obtidas com aproximadamente 0,3 mml/L de glicose. 

Entretanto, esses resultados contrastam claramente com aqueles obtidos nos 

estudos prévios, que reportam valores muito mais altos. Tais divergências podem, 

pelo menos em alguma extensão, ser atribuídas a diferenças nos métodos 

empregados para determinação do lactato, além de que eles não contaram com a 

relativa falta de especificidade da lactato desidrogenase, que parece superestimar a 

conversão de lactato em glicose nas ilhotas. Um outro fator que aponta para essa 

variação nos valores dos níveis de lactato pode ser atribuído, no mínimo em parte, a 

diferenças nos tamanhos das ilhotas, uma vez que vários desses estudos têm 

expressado seus valores por ilhota. 

A observação de que a produção de lactato foi maior que a utilização da 

glicose a baixas concentrações desse carboidrato aponta para a possibilidade das 

ilhotas utilizarem outros substratos metabólicos tais como ácidos graxos e glutamina, 

além da glicose adicionada, para a produção de lactato.  

Pelo fato de que as ilhotas retiradas do ITC ao final do experimento estar, em 

sua extensa maioria, morfologicamente viáveis quando coradas com laranja de 

acridina (células vivas em verde) e iodeto de propídeo (células mortas em vermelho) 

e mantendo sua estrutura íntegra, pode-se inferir que a produção de lactato, descrita 

anteriormente por ASHCROFT e colaboradores (1970) e SENNER e colaboradores 

(1976), funciona como um indicador do metabolismo nas ilhotas submetidas ao 

GSIS no ITC. 
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4.10) Secreção de insulina e sua relação com o calor metabólico 

 

Do ponto de vista fisiológico, quando os níveis de glicose no sangue estão 

elevados, a glicose é rapidamente equilibrada através das células , via transpotador 

de glicose GLUT-2, e é retida no interior da célula após sua fosforilação pela 

glicoquinase. O metabolismo subseqüente da glicose pela glicólise e pelas 

mitocôndrias promove mudanças nas concentrações intracelulares de ATP que 

resultam no fechamento dos canais de KATP. Isso produz uma despolarização na 

membrana que abre os canais de Ca2+, iniciando a atividade elétrica nas células  e 

o influxo de cálcio. O aumento subseqüente nas [Ca2+]i desencadeia a secreção de 

insulina (WIEDERKEHR & WOLLHEIM, 2006; ASHCROFT, 2006). 

A melhor e mais reconhecida via para acessar a função de ilhotas de 

Langerhans in vitro é a sua capacidade de secretar insulina em resposta à 

estimulação pela glicose. Essa resposta fisiológica a variações de glicose indica que 

as ilhotas isoladas têm mantido a sua capacidade de metabolizar a glicose, além de 

sintetizar e secretar proteínas (HOLMES et al., 1995), ambas, pré-requisitos para a 

função normal das ilhotas após o transplante. 

Assim, conforme podemos observar no GRAF. 13, a insulina presente nos 

sobrenadantes nas suspensões de ilhotas que foram submetidas ao GSIS no ITC foi 

quantificada utilizando-se a técnica de radioimunoensaio para dosagem de insulina. 
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GRÀFICO 13 - Produção de insulina por ilhotas incubadas na presença de glicose em 
diferentes concentrações. Cada barra representa uma média de 22 experimentos 
independentes ± erro padrão. 

 
Como mostrado no GRAF. 13, os valores médios de Insulina secretada por 

ilhota são estatisticamente iguais nas duas concentrações de glicose testadas. 

Esses valores são médias globais nas condições testadas de todas as amostras 

biológicas testadas em baixa e alta concentração de glicose e mostram a natural 

variabilidade de respostas biológicas. No entanto, ao se fazer a análise estatística de 

uma forma global, perde-se uma importantíssima informação: o que se pretende 

avaliar no teste de funcionalidade das ilhotas é o relativo valor dos parâmetros 

testados (calor liberado, insulina secretada e lactato) nas condições de baixa (2,8 

mmol.L-1)  e alta (16,3 mmol.L-1) concentração de glicose para a mesma 

preparação de ilhotas de Langerhans. Portanto, faz-se necessário avaliar as razões 

médias desses parâmetros em alta e baixa concentração de glicose, como mostrado 

no GRAF. 14: 
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GRÁFICO 14 - Razões dos parâmetros Calor liberado, Insulina secretada e de Lactato 
produzido para a mesma preparação de Ilhotas de Langerhans submetida à glicose em 
diferentes concentrações (parâmetro 16,3 mmol.L-1 / parâmetro 2,8 mmol.L-1). Cada barra 
representa uma média de 22 experimentos ± erro padrão.   

 

Pode-se observar no GRAF. 14 que os três parâmetros mostram razões 

significativamente maiores que a unidade, particularmente para a insulina (razão = 

1,67 ± 0,30), a despeito das médias globais dos valores para alta e baixa 

concentração de glicose serem semelhantes para esse parâmetro (GRAF. 12). 

Também chama a atenção o valor da razão para calor liberado (1,72 ± 0,13) ser 

semelhante ao valor da razão para insulina liberada; isto pode ser uma coincidência 

apenas, mas levanta a possibilidade do índice (ou razão) do calor liberado substituir 

o índice (ou razão) de insulina secretada na avaliação da viabilidade das ilhotas de 

Langerhans. O índice (ou razão) de lactato mostrou um valor um pouco maior (2,91 

± 0,50), que pode sugerir uma menor utilização da glicose por vias oxidativas 

aeróbicas e uma maior utilização da via glicolítica quando as ilhotas são submetidas 

à alta concentração de glicose. Os valores observados dos índices são compatíveis 

com valores descritos na literatura. 
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4.11) Avaliação da viabilidade de ilhotas de Langerhans 

 

O transplante de ilhotas de Langerhans para o tratamento do diabetes mellitus 

tipo 1 é um procedimento fisiologicamente vantajoso e minimamente invasor, que 

permite um controle mais fisiológico do metabolismo de glicose que a terapia de 

administração de insulina exógena, ajudando a impedir o desenvolvimento das 

complicações secundárias do diabetes (RYAN et al., 2001; INVERARDI et al., 2003; 

RICCORDI, 2003). Porém, apesar da relativa facilidade em se quantificar o 

verdadeiro número de ilhotas a ser transplantado, ainda é difícil avaliar a viabilidade 

das ilhotas isoladas e assegurar que as ilhotas viáveis corresponderão ao êxito no 

transplante (TITUS et al., 2000). 

Vários métodos têm surgido para acessar a viabilidade e a função de 

preparações de ilhotas humanas.  A prática atual inclui a quantificação das ilhotas 

(abrangendo medidas da pureza da preparação e do número de ilhotas) e a 

avaliação da viabilidade das ilhotas, através de ensaios de coloração para verificar a 

integridade da membrana. Adicionalmente, a GSIS por ilhotas purificadas pode ser 

realizada usando ensaios de incubação estática ou estudos de perfusão. O índice de 

estimulação é calculado como uma razão entre a quantidade de insulina secretada 

durante a incubação das ilhotas em meio contendo 20 mmol.L-1 e a insulina 

secretada em meio contendo glicose na concentração de 2,8 mmol.L-1. Os ensaios 

de perfusão para avaliar a secreção de insulina estimulada pela glicose são 

considerados como padrão, sendo utilizados em todo o mundo para avaliar a 

viabilidade das ilhotas. Índices de estimulação variando de 2 a 4 são considerados 

ideais para o transplante (MERANI & SHAPIRO, 2006). Esses valores indicam que 

ilhotas isoladas preservaram sua capacidade de realizar o metabolismo da glicose, a 

síntese e a secreção de proteínas (HOLMES et. al., 1995), processos cruciais que 

devem estar intactos nas ilhotas a serem usadas no transplante. 

Métodos indiretos, utilizados rotineiramente para quantificar os níveis de 

insulina secretada pelas células , tais como ELISA (ensaio enzimático de imuno-

adsorção) e RIA (radioimunoensaio), usualmente requerem longos períodos de 

tempo para seu processamento completo (ISHII et al., 2004). No entanto, o principal 

problema de usar tais métodos é o achado de que preparações de ilhotas que 

falharam em reverter o diabetes foram indistinguíveis daquelas que resultaram numa 

excelente função, considerando-se os seus índices de estimulação. Têm sido 
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relatadas falhas ocorrendo nos períodos logo após o transplante. O desapontamento 

decorrente dessa observação poderia estar relacionado ao uso de preparações que 

apresentaram uma qualidade sub-ótima (TITUS et al., 2000). Testes de corantes que 

se incorporam ao DNA revelam somente se as células perderam sua seletividade na 

membrana. Já a coloração com ditizona fornece unicamente uma estimativa do 

conteúdo de insulina nas preparações das ilhotas.  

O teste que antecede ao transplante, e que afere com maior fidelidade o 

estado funcional das ilhotas, consiste na reversão do diabetes em camundongos 

imunodeficientes que receberam o transplante de ilhotas previamente isoladas. 

Entretanto, vários dias são requeridos para avaliar o resultado, tornando-o um 

procedimento impraticável como critério para acessar a qualidade de uma dada 

preparação de ilhotas (SHAPIRO et al., 2003; AULT, 2003; ICHII et al., 2005). 

Dados da literatura demonstram que a Microcalorimetria de Titulação 

Isotérmica é uma técnica altamente acurada para caracterização das interações de 

ligação de macromoléculas biológicas, permitindo medir afinidades em uma grande 

variedade de interações bioquímicas. Aliado a isso, uma das grandes vantagens 

dessa metodologia é o fato de permitir o estudo de interações entre macromoléculas 

na sua forma “nativa” (DOYLE, 1997; PIERCE et al., 1999; TALHOUT & 

ENGBERTS, 2001). 

Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que o ensaio 

microcalorimétrico é um método excelente para avaliar a viabilidade de ilhotas 

isoladas de ratos. A avaliação completa requer aproximadamente 5 horas, 

constituindo uma redução substancial no tempo requerido para obter os resultados, 

quando comparado ao RIA ou ELISA. Foi também demonstrado que o ITC é 

proveitoso para os estudos do metabolismo de ilhotas, uma vez que observamos 

uma forte correlação entre a produção de calor e a concentração de glicose usada 

para estimular as células. A estimulação com glicose está correlacionada, também, 

com a produção de lactato pelas ilhotas, sugerindo que o aumento na produção de 

calor, em resposta ao aumento da concentração de glicose, pode ser devido a um 

aumento do fluxo glicolítico. 

Em contraste com outros métodos, o ITC evitou resultados falso-negativos, 

uma vez que as ilhotas estavam metabolicamente ativas e aparentemente sem 

danos nas vias de sinalização da glicose e/ou nos mecanismos de secreção de 

insulina.  A estimulação das ilhotas com glicose na concentração de 16,3 mmol.L-1 
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aumentou tanto a liberação de calor e a produção de lactato, quanto a secreção de 

insulina, desde que se avaliem as razões (ou índices) dos parâmetros da mesma 

preparação. Pode-se verificar que a utilização do Microcalorímetro de Titulação 

Isotérmica mostrou ser um método aplicável na rotina de avaliação da viabilidade 

das ilhotas de Langerhans.  O valor da razão para calor liberado (1,72 ± 0,13) foi 

semelhante ao valor da razão para insulina liberada (1,67 ± 0,30), o que deu forte 

apoio à hipótese inicial deste trabalho: a possibilidade do índice (ou razão) do calor 

liberado poder substituir o índice (ou razão) de insulina secretada na avaliação da 

viabilidade das ilhotas de Langerhans. Fica como uma importante perspectiva deste 

trabalho testar essa hipótese em transplantes de ilhotas de Langerhans em 

humanos. 
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5- CONCLUSÕES  

 

5.1) A utilização da Microcalorimetria de Titulação Isotérmica para estudar o 

metabolismo de células demonstrou ser viável e eficiente nos experimentos 

preliminares realizados com promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis. 

 

5.2) O fluxo de calor liberado por promastigota de Leishmania (L.) 

amazonensis aumentou à medida que essas células foram incubadas em 

concentrações crescentes de frutose. 

 

5.3) O processo utilizado para obtenção de ilhotas de Langerhans demonstrou 

ser adequado para os experimentos de microcalorimetria. 

 

5.4) Nos ensaios microcalorimétricos com ilhotas de Langerhans ficou 

evidente o aumento significativo do calor metabólico produzido pelas ilhotas da 

mesma preparação submetidas às concentrações 2,8 e 16,3 mmol.L-1 de glicose. 

 

5.5) Por meio desses estudos foi possível demonstrar a aplicação do uso do 

Microcalorímetro de Titulação Isotérmica para avaliação do metabolismo celular de 

ilhotas pancreáticas e de promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis. 
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6- PERSPECTIVAS 

 

Os resultados obtidos neste trabalho abrem novas perspectivas para realizar o 

GSIS no ITC sob diferentes condições, como a seguir: 

 

- Utilizando-se inibidores metabólicos da secreção de insulina, tais como a 

aldoheptose D-manoeptulose, inibidor competitivo da fosforilação da glicose pela 

hexoquinase e glicoquinase e a iodoacetamida, que inibe a gliceraldeído 3-fosfato 

desidrogenase, para avaliar a produção de calor e a secreção de insulina nessas 

ilhotas. 

 

- Utilizando-se altas concentrações de K+. 

 

- Na presença de proteínas desacopladoras. 

 

- Adicionando, ao meio de incubação, agentes que aumentam a secreção de 

insulina, tais como cafeína e IBMX (3-isobutil-1-metilxantina).  

 

- Utilizando-se outras drogas que promovam a secreção de insulina como, por 

exemplo, tolbutamida. 

 

- Utilizando-se drogas que inibam, por exemplo, os canais de cálcio do tipo L e 

comparar os perfis dos termogramas gerados nessa condição com aqueles 

resultantes na ausência do inibidor a fim de se compreender melhor a relação entre 

calor liberado x secreção de insulina. 

 

- Utilizando-se culturas de ilhotas ricas em células . 

 

- Implementar o GSIS no ITC nas ilhotas humanas isoladas, na  Unidade de 

Ilhotas Pancreáticas Humanas do Departamento de Bioquímica no Instituto de 

Química da USP, e destinadas ao transplante em pacientes diabéticos e comparar 

os resultados adquiridos na microcalorimetria com os índices de glicose alcançados 

nos pacientes transplantados. 
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- Utilizando-se ilhotas pancreáticas encapsuladas em material biocompatível a 

ser realizado em colaboração com a Professora Doutora Mari Cleide Sogayar do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP). 

 

- Avaliar a possibilidade de se requerer um pedido patente recomendando o 

uso do ITC para avaliar o metabolismo celular. 
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MICROCALORIMETRIA DE ILHOTAS DE LANGERHANS HUMANAS 
 
 

Foram isoladas ilhotas pancreáticas a partir de pâncreas humanos obtidos de 

doadores cadáveres consentidos, seguindo o protocolo de Edmonton (SHAPIRO et 

al., 2000) com algumas modificações. 

Após o isolamento as ilhotas foram mantidas em cultura em meio CMRL-1066 

suplementado com 10% de SFB até o momento dos experimentos no 

microcalorímetro. 

Amostras de ilhotas foram submetidas às colorações com o método 

“live/dead” e com ditizona, antes e depois do experimento completo ser realizado. 

 

 
 

FIGURA 1 - Amostras de ilhotas de Langerhans humanas visualizadas antes (A) e (B) e 
após (C) e (D) os experimentos de microcalorimetria. As amostras (A) e (C) foram coradas 
pelo método “live/dead”. As amostras (B) e (D) foram coradas com ditizona. Os respectivos 
aumentos utilizados estão indicados nas figuras. 
 

 Também foram realizados experimentos de microcalorimetria com ilhotas de 

Langerhans humanas encapsuladas em cápsulas de Biodritin® (MARES-GUIA & 
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RICORDI, 2001), um material composto de uma mistura de alginato e sulfato de 

condroitina, gelificada em cloreto de bário. 

 

 

 

FIGURA 2 - Amostras de ilhotas de Langerhans humanas encapsuladas com Biodritin® 
visualizadas após os experimentos de microcalorimetria. As amostras (A) e (B) foram 
coradas com ditizona. As amostras (C) e (D) foram coradas pelo método “live/dead”. Os 
respectivos aumentos utilizados estão indicados nas figuras. 
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FIGURA 3 - Termogramas brutos produzidos por (A) 1.000 IEQs de ilhotas humanas 
estimuladas com 2,8 mmol.L-1 de glicose e por (B) 1.000 IEQs de ilhotas humanas 
encapsuladas com Biodritin® estimuladas com 2,8 mmol.L-1 de glicose. 

A 

B 
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