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Introdução

Nos mamíferos os adipócitos são organizados em 
depósitos denominado tecido adiposo cuja principal 
função é a reserva de energia, onde este encontra-se
regulado por hormônios, nutrientes e nervos; é essencial 
na manutenção da vida e na proteção contra variações 
diárias de aporte alimentar; está dividido em tecido 
adiposo branco e tecido adiposo marrom. (Cinti,) [1].

Os adipócitos brancos são compostos essencialmente 
por uma gotícula lipídica com núcleo deslocado para 
periferia, são responsáveis pela síntese e armazenamento 
de triglicerídios e sua mobilização na forma de ácidos 
graxos livre.  Recentes trabalhos comprovaram que o 
tecido adiposo interage com outros órgãos por meio das
adipoquinas: Adiponectina (Arita et al.)[2], Resistina
(Steppan et al.)[3] e Leptina (Zhang et al.,)[4], 
evidenciando assim sua função secretora. 

O estresse oxidativo oriundo do desequilíbrio entre os 
radicais livres e defesas antioxidantes, afeta o 
metabolismo celular tendo como alvo proteínas, lipídios e 
ácidos nucléicos, altera também a via de síntese dos 
eicosanóides, dentre eles temos as prostaglandinas que 
têm um papel importante na diferenciação dos adipócitos 
(Tontonoz et al.)[5]. Tendo em vista as situações citadas 
acima, nosso trabalho teve  por objetivo buscar respostas 
às constantes questões levantadas sobre o mecanismo que 
levam o organismo a desenvolver complicações 
metabólicas e sua relação com o estresse oxidativo 
celular, a partir de fibroblastos diferenciados em 
adipócitos.

Material e métodos
A.Local do experimento

Os experimentos foram desenvolvidos nas 
dependências do Departamento de Morfologia e 
Fisiologia Animal da UFRPE e no Departamento de 
Fisiologia e Farmacologia da UFPE.
B.Cultura das células

Os fibroblastos foram mantidos em meio de cultura 
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) Sigma 
D5671 à 85%, de soro bovino fetal (sigma N4762) à 
10%, insulina, frutose e tampão Hepes (Sigma H0887), 
utilizados em frascos de 75 cm2 à temperatura de 37°C 

em uma atmosfera à 5% de CO2. O crescimento celular 
foi monitorado diariamente e o meio de cultura trocado a 
cada 2 ou 3 dias.  Após esta etapa de amplificação, os 
fibroblastos em cultura foram submetidos a 1 mL de 
tripsina (Sigma) à 0,2 %  durante 5 minutos sob leve 
agitação, possibilitando o recolhimento de todo o 
material do frasco e, em seguida foi acrescentado 10 mL 
de meio de cultura acrescido de 10% de soro bovino 
fetal, inativando a ação da tripsina, posteriormente as 
células ressuspensas foram  submetidas a cultivo em 
placas de seis poços, até o momento de indução à 
condição experimental. 
C.Indução ao estresse oxidativo com glicose oxidase

Dez dias após o fim da diferenciação (Fig. 1), os 
adipócitos 3T3-L1 foram incubadas por 16 horas com 
diferentes concentrações de glicose oxidase (GO: 0, 1, 5, 
12.5, 25, 50 e 100 mU / mL). Para isso, o meio de cultura 
foi removido e as células lavadas duas vezes com tampão 
Krebs .  As células foram então incubadas com a enzima 
e apenas no tampão Krebs para o controle. A Glicose 
oxidase produz peróxido de hidrogênio, que gera 4-
hidroxi-2-nonenal (4-HNE) .  O estresse oxidativo foi 
quantificado pela medição de 4-HNE através de teste 
Elisa.
D.Evolução da concentração de glicose na presença de 
glicose oxidase 

Para garantir que as células não fossem submetidas a 
baixas concentrações de glicose, que acarretaria morte 
celular. A concentração da mesma foi acompanhada com 
um analisador glicose (Beckman Glucose Analyzer).
E. Incubação de adipócitos 3T3-L1 com 4-HNE 

Foi testado o efeitos da 4-HNE (0, 0,1, 1, 10, 25 e 50 
M). Para isso, o meio de cultura foi removido e as células 
lavadas duas vezes com tampão Krebs. As células foram 
então incubados com 4-HNE em tampão Krebs por 16 
horas. 
F. Dosagem do Peróxido de hidrogênio

Foram utilizados o sobrenadante dos adipócitos para 
dosagem do peróxido de hidrogênio através de um kit 
(Cayman biochemical), segundo as orientações do 
fabricante.

Resultados



A.Efeito da glicose oxidase sobre a degradação da 
glicose.

A Glicose oxidase diminui a concentração de glicose 
no meio de cultura oxidante. A diminuição na 
concentração de glicose é proporcional à concentração 
glicose oxidase. A partir de 25 mU / mL glicose oxidase, 
a concentração de glicose sofre rapidamente uma queda. 
Para as concentrações mais elevadas (50 e 100 mU / mL), 
existem cerca de 2 mM glicose após 16 horas de 
incubação (Fig. 2).

B.Efeito da glicose oxidase sobre a produção de
peróxido Hidrogênio: 

A ação da glicose oxidase, relativo à glicose pode 
gerar peróxido de hidrogênio, que começará atingir 
concentrações significativas a partir de 5 mU / mL 
glicose oxidase (Fig. 3).

C.Efeito do estresse oxidativo gerado pela glicose 
oxidase sobre produção de 4-HNE em adipócitos 3T3-
L1.

A Glicose oxidase gera uma saída de 4-HNE nas 
células. Após 16 horas incubação, a concentração de 4-
HNE foi determinada teste Elisa nos adipócitos 3T3-L1 
incubados com diferentes concentrações de glicose
oxidase (Fig. 4). A produção de 4-HNE aumentou 
significativamente a partir de 12,5 mU / mL de glicose 
oxidase.

D.Contagem dos adipócitos 3T3-L1, na presença de 
concentrações aumento da glicose oxidase por 
fluorescência CyQuant.

Para garantir que a diminuição das respostas 
fisiológicas não foi causa pela morte celular induzida por 
excesso de estresse oxidativo, foi realizada a contagem 
das células em resposta ao estresse oxidativo (Fig. 5).

Discussão

Durante anos, os adipócitos, foram considerados como 
células com baixa atividade metabólica. Mais 
recentemente, com a crescente prevalência da obesidade 
na população, a investigação sobre o tecido adiposo tem 
evoluído significativamente. Entre as mais importantes 
descobertas, foi demonstrado que adipócitos produzem 
uma série de fatores proteínas reguladoras, que, entre as 
quais as mais conhecidas são a leptina e adiponectina.
Em primeiro lugar, nossos resultados mostram que 
adipócitos são células altamente responsivas a estresse 
oxidativo. A primeira parte do nosso trabalho 
experimental foi a validação do estresse oxidativo em 
condições de cultura celular. Nós decidimos dedicar a 
utilização da glicose oxidase, pois permite uma 
regularidade, alargadas e plenamente quantificada do 
estresse oxidativo. A Glicose oxidase usa glicose do meio 
de cultura sem retirar  estes substratos das células 
essenciais (Fig. 2).  Os efeitos desse estresse oxidante 
foram objetivados pela produção de 4-HNE (Fig. 4), um 
aldeído altamente reativo a oxidação dos ácidos graxos 

da série de n-6 (linoléico e ácido araquidônico).
Temos mostrado que a produção deste aldeído é 
aumentado em resposta à glicose oxidase, que poderia 
torná-lo um mediador do estresse oxidativo. Supondo que 
o volume de adipócitos intracelular está dentro de 8 uL / 
mg de proteína  (Whitesell et al.)[6], a concentração 
celular de 4-HNE nas condições basais seria da ordem de 
0,1 a 1 M. De acordo com nossos resultados, quase 
duplicou em resposta à glicose oxidase. É importante 
perceber que o método que utilizamos, só o 4-HNE Livre 
foi medido. Considerando que o 4-HNE é uma molécula 
altamente reativa, é provável que a concentração medida 
é subestimada em comparação com o total produzido por 
célula. 
O papel do estresse oxidativo foi sugerido em muitas 
patologias, incluindo a resistência à insulina em 
adipócitos e outros tipos de células. Nossos resultados 
destacam o papel do estresse oxidativo em complicações 
da obesidade, como resistência à insulina, diabetes tipo 2, 
hipertensão e aterosclerose, Este estudo poderia ser um 
importante alvo terapêutico para a prevenção de tais 
complicações.
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Figura 3:  Determinação de peróxido de hidrogênio no 
meio da 3T3-L1 após 30 minutos presença de 
concentrações crescentes de glicose oxidase. 

Figura 4: Produção de 4-HNE por adipócitos 3T3-L1, 
na presença de concentrações aumento da glicose 
oxidase durante 16 horas após a incubação. 

Figura 5: Quantificação do número de células na 
presença de concentrações crescentes de glicose 
oxidase. As células foram quantificados utilizando o 
marcador CyQuant. 

Figura 2: Determinação da glicose no meio de cultura 
de adipócitos 3T3-L1 incubadas com concentrações 
crescentes de glicose oxidase.
A análise estatística mostra que o efeito da glicose 
oxidase sobre a degradação da glicose é significativa 
tendo início em 1 mU / mL glicose oxidase. Não há 
diferença significativa entre 50 e 100 mU / mL glicose 
oxidase.

Figura 1: Diferenciação dos Fibroblastos 3T3 L-1 diferenciados em adipocitos. 1a: fibroblastos induzidos a 
diferenciação; 1b: fibroblastos diferenciados em adipocitos após  72 horas da indução; 1c: adipócitos após 6 dias de 
diferenciação; 1d: adipócitos após 9 dias de diferenciação

1a 1b 1c 1d


