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RESUMO 

 

Kiyuna L.A. Análise da atividade e expressão da proteína Dicer em condições de estresse 

de aldeídos: possível papel protetor da enzima ALDH2. [Dissertação (Mestrado em 
Ciências Morfofuncionais)] – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2018. 

 

O 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE) é um dos principais produtos da peroxidação lipídica, 

processo exacerbado no quadro de estresse oxidativo. Em função de sua alta 

reatividade com biomoléculas, seu acúmulo tem sido relacionado ao estabalecimento 

e progressão de inúmeras doenças, incluindo as cardiovasculares. Recentemente, 

nosso grupo identificou a interação entre 4-HNE e a proteína Dicer em coração de 

ratos com insuficiência cardíaca (dados não publicados). Dicer é uma RNAse 

importante na biogênese de microRNAs (miRNA), com papel na regulação gênica pós-

transcricional, de modo que alterações em sua função poderiam afetar diversos 

processos celulares. Tanto a interação entre o aldeído e Dicer, quanto o efeito sobre 

a mesma não foram descritos na literatura. Nesse contexto, o presente estudo tem 

como objetivo avaliar o efeito do 4-HNE na atividade e a expressão da Dicer. Nossa 

hipótese é que o 4-HNE afete negativamente o perfil de atividade e expressão da 

Dicer. Para testar essa hipótese, utilizamos o modelo animal de disfunção cardíaca 

induzida cirurgicamente e avaliamos: a formação de adutos de 4-HNE-proteínas, 

atividade e expressão de Dicer, e os níveis de miRNAs cardíacos. Em cultura celular 

(H9C2, MEF e HEK293), por sua vez, avaliamos o efeito agudo de 4-HNE sobre as 

mesmas variáveis após sua adição no meio de cultura. E, por último, utilizando a 

proteína recombinante, analisamos o efeito direto do aldeído sobre a estabilidade e 

atividade da enzima in vitro. Como esperado, em ensaios com a proteína isolada, 

observamos que o 4-HNE interage diretamente com a RNAse Dicer, e a formação de 

conjugados Dicer-4-HNE é responsável pela inibição e perda de estabilidade da 

proteína de forma tempo- e concentração-dependentes. No modelo animal, 

demonstramos um prejuízo na atividade de Dicer no coração de animais com 

disfunção cardíaca induzida por infarto do miocárdio, sem alteração em sua 

expressão, acompanhado de diminuição dos níveis da maioria dos miomiRs 

analisados. Notavelmente, ambos os parâmetros, assim como os níveis de adutos de 

4-HNE-proteínas, foram melhorados no grupo tratado com Alda-1, agonista alostérico 



  

da enzima ALDH2 (responsável pela remoção do 4-HNE). Dessa forma, sugerimos a 

existência de associação entre os níveis de 4-HNE, atividade de Dicer e alteração na 

expressão de miRNAs no quadro de disfunção cardíaca. Consistente com os dados 

observados in vivo, em modelos celulares, a exposição aguda ao 4-HNE demonstrou 

reduzir a atividade de Dicer e afetar a via de biossíntese de miRNAs. Porém, não 

observamos proteção por Alda nesse modelo. Conjuntamente, nossos dados sugerem 

que a atividade de Dicer é modulada por 4-HNE em quadros de estresse agudo e 

crônico de aldeídos. Contudo, mais estudos são necessários a fim de elucidar o 

mecanismo pelo qual essa modulação ocorre. Visto que o acúmulo de 4-HNE e a 

desregulação na biogênese de miRNAs tem sido associados ao desenvolvimento de 

patologias, o estudo da interação entre Dicer e o aldeído é importante na 

compreensão dessas doenças e planejamento de novas estratégias terapêuticas.  

  

Palavras-chave: Dicer. microRNAs. 4-HNE. Estresse oxidativo. Disfunção cardíaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Kiyuna L. A. Impact of aldehydes on Dicer activity and expression: potential benefits of 

ALDH2 activation. [Dissertation (Master thesis in Morphofunctional Sciences)] – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE) is a major by-product of lipid peroxidation, a process that 

is exacerbated under oxidative stress conditions. This aldehyde is a very reactive 

molecule associated with the establishment and progression of many diseases, 

including cardiovascular diseases. We recently found using proteomics that 4-HNE 

directly targets Dicer in failing hearts, a critical enzyme for miRNA biology (unpublished 

data). Neither the aldehyde-Dicer adduction, nor its effect on protein stability and 

activity has been previously reported. Therefore, this study aimed to fill this gap by 

further investigating 4-HNE-Dicer interaction and characterizing its effect on Dicer 

profile. We hypothesize that 4-HNE will make adducts with Dicer and compromise its 

function and levels. Using an animal model of cardiac dysfunction, we evaluated the 

following parameters: levels of 4-HNE adducted proteins, Dicer levels and activity, and 

the levels of heart specific miRNAs (myomiRs). The same variables were analyzed in 

distinct cellular models (H9C2, MEF, HEK293) after acute exposure to 4-HNE. 

Additionally, we synthetized recombinant Dicer, and protein function and stability were 

assessed in vitro. As expected, the experiments with recombinant protein revealed that 

4-HNE directly interacts with Dicer, and the formation of 4-HNE-DICER adduct causes 

loss of Dicer cleavage activity and stability in a time- and concentration-dependent 

manner. Regarding the animal model, Dicer activity, but not protein levels, dropped in 

failing hearts, which was paralleled by a reduction of mature miRNA levels. Of interest, 

animals with cardiac dysfunction chronically treated with a small molecule activator of 

aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2), termed Alda-1, displayed an elevated cardiac 

Dicer activity and mature miRNA levels compared with vehicle-treated animals. ALDH2 

is the mains enzyme responsible for 4-HNE clearance. In this context, this study points 

out a potential connection among 4-HNE levels, Dicer activity and myomiR levels in 

cardiac dysfunction. Consistent with our in vivo data, cells acutely exposed to 4-HNE 

showed an increase in 4-HNE-protein adducts followed by a reduction in Dicer activity 

and changes in miRNA biosynthesis. However, Alda showed no protective effect in the 



  

latter model. Taken together, our findings using animal and cellular models suggest 

that Dicer activity is impaired in chronic (cardiac dysfunction) and acute aldehyde 

stress conditions. However, the molecular mechanisms involved in this response are 

still unclear. As both 4-HNE accumulation and microRNAs have been linked to 

innumerous pathologies, clarifying the modulation of Dicer activity under such 

conditions will certainly contribute to a better understanding the diseases and future 

therapeutic strategies. 

 

Keywords: Dicer. microRNAs. 4-HNE. Oxidative stress. Cardiac dysfunction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 

doenças não transmissíveis, no ano de 2012, as doenças cardiovasculares foram 

identificadas como a principal causa de morte no mundo (31,25% das mortes) (1). 

Dentre elas, as doenças isquêmicas do coração (DIC) foram responsáveis por 7,4 

milhões de óbitos, valor correspondente a 13,21% do total registrado globalmente no 

mesmo período. No Brasil, em 2016, as mortes por DIC representaram 8,9% do total 

computado no país (2), proporção semelhante àquela obtida em 2006 (8,8%) (2). 

As DIC encontram-se entre as principais causas de insuficiência cardíaca (IC) (3), 

a qual também é a via final comum da maioria das cardiomiopatias e outras doenças 

do aparelho circulatório. Ela é definida pela incapacidade dos ventrículos em bombear 

a quantidade de sangue necessária para suprir as necessidades do organismo (4), 

apresentando, quando crônica, manifestações clínicas como retenção de fluidos, 

edema periférico e congestão pulmonar, em casos mais graves. 

Diversos estudos descrevem um aumento significativo na produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) no coração em insuficiência (5,6), caracterizando um 

quadro de estresse oxidativo. Além da sua ação direta sobre os constituintes 

celulares, as EROs são responsáveis pela geração de outras moléculas pró-

oxidantes, como é o caso do aldeído 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE), produto da 

peroxidação lipídica. Esse aldeído apresenta alta reatividade com biomoléculas, 

sendo capaz de formar ligações de alta afinidade (adutos) com proteínas, lipídios e 

DNA, as quais estão associadas à modificação da função e degradação de seus alvos, 

de modo que seu acúmulo tem sido correlacionado ao desenvolvimento de inúmeras 

doenças como o câncer, doenças neurodegenerativas e cardiovasculares (7). 

Experimentos prévios do nosso laboratório, utilizando ratos com insuficiência 

cardíaca (IC), identificaram um aumento significativo nos níveis de 4-HNE cardíaco, 

associado ao desenvolvimento da patologia (8). No mesmo trabalho, uma análise 

proteômica dos alvos do aldeído, identificou a endonuclease Dicer, proteína essencial 

na biogênese de miRNAs, como um deles (dados não publicados). Entretanto, tanto 

a interação com o aldeído, como o efeito da mesma sobre a proteína, não foram 

descritas na literatura.  

 



  

1.1. Estresse Oxidativo, 4-Hidroxi-2-Nonenal (4-HNE) e Aldeído 

Desidrogenase 2 (ALDH2) 

 

Espécies reativas de oxigênio, denominação ampla que inclui os radicais livres 

(como os radicais superóxido, hidroxila, peroxila) e espécies não radicalares (ex.: 

peróxido de hidrogênio), são, em diferentes graus, reativas com biomoléculas (9). No 

contexto celular, o desequilíbrio entre a produção de EROs e as defesas antioxidantes 

caracteriza o estresse oxidativo, situação onde a concentração de EROs encontra-se 

transiente ou cronicamente acima dos níveis considerados fisiológicos. Contudo, 

apesar da definição do quadro ser amplamente disseminada, o limiar desse equilíbrio 

não é claro, visto que não sabemos o suficiente sobre a ação biológica dos chamados 

“oxidantes” e “antioxidantes” (9), o que impõe obstáculos no desenvolvimento de 

intervenções eficientes sobre os processos que os envolvem e seus efeitos benéficos 

e/ou deletérios. 

Até recentemente, as EROs, principalmente, os radicais livres, eram vistas 

apenas como “vilãs” e causa de patologias (9). Com a identificação da enzima 

superóxido dismutase (SOD) em 1969 (10) ampliaram-se os estudos na área da 

Biologia Redox na tentativa de compreender as funções biológicas dessas moléculas 

reativas, até então, vistas apenas como subprodutos de reações com alvos 

randômicos e efeitos deletérios para o organismo. Hoje, sabe-se que essas espécies 

são provenientes tanto de fontes exógenas, como drogas, xenobióticos, radiação 

ultravioleta (UV), como por vias endógenas, dentre elas a cadeia transportadora de 

elétrons nas mitocôndrias, ou enzimática (ex.: xantina oxidase, NADPH oxidase, entre 

outras) (Figura 1) (9). Adicionalmente, nos últimos anos, além de estudos avaliando o 

seu papel no desenvolvimento de doenças, muitos trabalhos tem descrito a 

importância de algumas espécies na sinalização celular, como o óxido nítrico e o 

peróxido de hidrogênio (11,12). 

Além das EROs, outros produtos pró-oxidantes são gerados quando a célula 

encontra-se em estresse oxidativo, como é o caso dos aldeídos malondialdeído (MDA) 

e 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE). O último é reconhecido como o principal subproduto 

do processo denominado peroxidação lipídica (não enzimática), reação em cadeia na 



  

qual os lipídios poli-insaturados da membrana são oxidados por moléculas radicalares 

(radicais livres) (Figura 1) (7,13). 

Figura 1. Geração de EROs na 
célula. Ilustração esquemática das 
principais espécies reativas de 
oxigênio (EROs) e suas conexões no 
interior da mitocôndria. Destaque para 
o processo de peroxidação lipídica da 
membrana mitocondrial, com 
formação do aldeído 4-HNE, e sua 
oxidação a 4-HNA (ácido 4-hidroxi-
nonanóico) pela enzima mitocondrial 
ALDH2. A cadeia transportadora de 
elétrons (na membrana mitocondrial 
interna) apresenta pequenos 
“vazamentos” de ânion superóxido 

(O2
.-), sendo removido pela enzima 

Superóxido Dismutase (Mn-SOD) com 
formação do peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2 é reduzido à água (H2O) pela catalase e 
glutationa peroxidase (GPx), processo onde a glutationa (GSH) é oxidada pela GPx (14). 
Imagem adaptada de Kowaltowski, A. et al, 2001 (14). 

 

O 4-HNE é uma molécula altamente reativa devido a três sítios funcionais em sua 

estrutura química: a dupla ligação de carbono C2=C3, ao grupo carbonila C1–O e ao 

grupo hidroxila no C4 (Figura 3) (13). O aldeído é capaz de formar ligações com 

proteína via adição de Michael (chamada de aduto de Michael no restante do texto), 

através da ligação de grupos tiol e amino (cisteína, histidina, lisina) à sua dupla ligação 

de carbono C2=C3; e formação de base de Schiff através da ligação de seu grupo 

carbonila C1–O às aminas primárias (ex.: lisinas) (13).  

Assim como é visto para as EROs, a formação de adutos de Michael entre 4-HNE 

com DNA, lipídios e proteínas é capaz de inativar, modificar a atividade e função de 

seus alvos, ou mesmo levá-los a degradação (Figura 2), de modo que o acúmulo de 

4-HNE tem sido correlacionado ao desenvolvimento de inúmeras doenças, como o 

câncer, doenças neurodegenerativas e cardiovasculares (7,15).  Contudo, 

diferentemente da maioria das espécies reativas de oxigênio, o 4-HNE possui um 

maior tempo de meia vida (16). Além disso, a presença de um sítio hidrofílico 

(CHOH—CH=CH-CHO) e um lipofílico (CH3-(CH2)4-) em sua estrutura química, 

permitem que a molécula transite entre os compartimentos celulares sem 

impedimento e, atinja localidades distantes de seu sítio de formação (Figura 3) (16). 



  

 

Figura 2. Esquema ilustrativo dos possíveis efeitos da oxidação de proteínas mediada 
por EROs e, possivelmente, por 4-HNE. Imagem adaptada de Holmström, K. M. & Finkel. T., 
2014 (11). 

 

Diversos estudos descrevem um aumento significativo na produção de espécies 

reativas de oxigênio (ERO) no coração em insuficiência (5,6), caracterizando um 

quadro de estresse oxidativo. Seu excesso está associado à disfunção celular, 

peroxidação de lipídios e proteínas, dano ao DNA e morte celular. No contexto da IC, 

tal condição está relacionada ao decaimento da função contrátil cardíaca, sinalização 

de hipertrofia e remodelamento da matriz extracelular, processos envolvidos no 

remodelamento patológico do coração e desenvolvimento da insuficiência (6). Do 

mesmo modo que as EROs, níveis elevados de 4-HNE tem sido relacionados à 

cardiomiopatias e a própria IC (17). 

A enzima mitocondrial aldeído desidrogenase 2 (ALDH2), conhecida por seu papel 

no metabolismo do etanol, é responsável por oxidar (remover) o 4-HNE em um ácido 

menos reativo, o 4-hidroxi-nonanóico (4-HNA) (Figura 3), de modo a apresentar um 

papel relevante na defesa celular ao estresse de aldeídos (18). Nessa direção, 

estudos recentes observaram uma correlação inversa entre a atividade de ALDH2 e o 

dano cardíaco isquêmico, de forma que a enzima demonstrou ter papel cardioprotetor 

em isquemia (19,20). 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmstr%C3%B6m%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24854789
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkel%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24854789


  

 

Figura 3. Oxidação da molécula de 4-hidroxinonenal em ácido 4-hidroxi-nonanóico, 
reação catalisada pela enzima aldeído desidrogenase 2 (ALDH2). Imagem adaptada de 
Schaur, R.J., 2003 (13). 

Em 2008, nossos colaboradores da Universidade de Stanford demonstraram que 

a ativação farmacológica da ALDH2 utilizando Alda-1, um agonista alostérico 

desenvolvido pelo grupo, protege o coração contra danos isquêmicos (19). A molécula 

Alda-1 (aldehyde dehydrogenase activator 1) foi identificada pelo grupo liderado por 

Mochly-Rosen (2008) por meio de um ensaio high-throughput screen (ensaio em larga 

escala), o qual detectou o aumento específico da atividade da enzima mitocondrial 

ALDH2 em até duas vezes (19). Ao ligar-se na entrada do sítio de ligação ao substrato 

(aldeído) da enzima, a Alda-1 promove redução do Km de ALDH2 por seu cofator 

NAD+ em 2.4 vezes e aumento de 4.4 vezes em sua eficiência catalítica (21).  

Recentemente, nosso grupo demonstrou que a progressão da disfunção 

ventricular induzida por infarto do miocárdio é acompanhada pela redução da 

atividade da ALDH2 cardíaca, acúmulo de 4-HNE cardíaco e circulante, e disfunção 

mitocondrial (20). Ainda, foi demonstrado que o tratamento contínuo com Alda-1 é 

capaz de aumentar a atividade da ALDH2, reduzir a quantidade de 4-HNE e melhorar 

a função mitocondrial cardíaca, além de aumentar a contratilidade cardíaca dos 

animais tratados (20). Esses resultados sugerem o possível envolvimento de aldeídos, 

como o 4-HNE, na fisiopatologia de doenças cardiovasculares. Entretanto, os 

mecanismos celulares envolvidos na degeneração induzida pelos aldeídos são 

desconhecidos.  

 

1.2. Dados prévios do Laboratório: onde tudo começou 

 

Nesse cenário, considerando o potencial do 4-HNE de formar adutos de Michael 

com proteínas, e sua elevada concentração no coração após infarto do miocárdio (8) 

(Figura 4.A), questionamos quais proteínas seriam alvos da modificação pelo aldeído 

e, qual a contribuição dessa interação no desenvolvimento da insuficiência cardíaca. 



  

Em estudo anterior do laboratório (dados não publicados), foi conduzida uma análise 

proteômica do tecido cardíaco de ratos com insuficiência cardíaca, onde foram 

analisadas as proteínas que apresentaram formação de adutos de 4-HNE em IC e, 

cujo quadro era minimizado ou prevenido com o uso de Alda-1 (Figura 4.B). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4. Formação de adutos de 4-HNE-proteínas em animais com insuficiência 
cardíaca (IC) induzida por infarto do miocárdio; (A) Níveis de adutos de 4-HNE-proteínas 
em animais com IC tratados e não tratados com Alda-1 e Sham (controle), os dados foram 
extraídos do trabalho conduzido no laboratório por Kátia Gomes (8); (B) Gel 2D das amostras 
de tecido cardíaco dos animais com IC tratados e não tratados com Alda-1 marcado com 
anticorpo anti-adutos de 4-HNE; em destaque, círculos e setas apontam de forma ilustrativa 
para proteínas cuja interação 4-HNE foi identificada em animais com IC, e minimizada ou 
prevenida em animais tradados com Alda-1 (dados não publicados). 

 

Dentre as proteínas encontradas com estas características, identificamos a 

endonuclease Dicer, a qual apresentou três sítios de formação de adutos com o 

aldeído, os resíduos K1324, H1325 e H1339. A Dicer é uma proteína chave no 

processamento do microRNA (miRNA), molécula importante em todos os processos 

celulares, visto seu papel na regulação gênica pós-transcricional (Figura 5). Tanto a 

interação Dicer-4-HNE (regulação pós-traducional) quanto seus efeitos na 

disponibilidade e função da proteína ainda não foram descritos na literatura. 

 

1.3. Dicer e a biogênese de miRNAs 

 

Os miRNAs são pequenas moléculas de RNA não codificantes de 

aproximadamente 22 nucleotídeos, que atuam na regulação gênica pós-transcricional 

via inibição da tradução e degradação do RNA mensageiro alvo (mRNA), por meio de 

sua ligação, principalmente, à região 3’UTR do último (22). Um único miRNA pode 

regular a expressão de diversos genes e, de forma similar, um único gene pode ser 
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modulado por muitos miRNAs . Estudos apontam que eles participam da regulação de 

quase todos os processos celulares, sendo estimado que, em mamíferos, os miRNAs 

regulam aproximadamente 30% dos genes codificantes (23). 

Com relação a sua biogênese, o miRNA pode ser transcrito a partir de um gene 

independente ou originar-se de íntrons de genes codificantes (22). O transcrito 

primário, denominado pri-miR (miRNA primário), passa por duas etapas de 

processamento até atingir sua forma madura (Figura 5). A primeira fase é catalisada 

pelo complexo microprocessador formado pelas proteínas DROSHA-DGCR8 

(DiGeorge syndrome critical region 8) no interior do núcleo (24,25), o qual cliva o pri-

miR em uma molécula de aproximadamente 70 nucleotídeos, denominada pre-miR 

(miRNA precursor). O pre-miR é reconhecido e transportado para o citoplasma através 

da Exportina 5, um fator de transporte nuclear, onde seu processamento é finalizado 

(25). 

No citoplasma, a Dicer atua em associação com a TRBP (trans-activation-

responsive region RNA-binding protein) no processamento do pre-MiR em miRNA 

maduro (duplex) (26). Deste último, uma das fitas (fita guia) é preferencialmente 

incorporada pela RNAse Argonauta 2 (AGO2) no complexo RISC (Complexo de 

Silenciamento Induzido por RNA), onde guia a inibição da tradução e a degradação 

do mRNA alvo por complementariedade de bases (Figura 5) (22,27). 

 

 

Figura 5. Representação ilustrativa da via canônica de biogênese do miRNA. Imagem 
adaptada de Filipowicz, W. et al, 2008 (23). 

 
 É importante ressaltar que além da via canônica apresentada acima, existem 

mecanismos alternativos de geração de miRNAs, os quais podem ser independentes 



  

do complexo microprocessador ou de Dicer (28). Tais processos foram 

extensivamente revisados recentemente (29,30). Em 2016, um estudo reavaliou o 

papel de Dicer, Drosha e XPO5 na biogênese de miRNAs, através de um modelo 

celular nocaute para as proteínas de interesse (31). Enquanto que a deleção de 

Drosha aboliu a produção de miRNAs canônicos, as células nocaute para Dicer 

apresentaram expressão residual entre 14,4 - 21,4% do total de miRNAs expressos 

na linhagem controle. Os pesquisadores apontaram a existência de vias não 

canônicas de processamento do miRNA, independente de Dicer, e propuseram um 

modelo de clivagem do pre-miR dependente de AGO2, com efeito na seleção da fita 

guia (preferência da fita 5p) (31). Com relação à Exportina 5 (XPO5), a deleção da 

proteína afetou modestamente os níveis de miRNAs, de modo que os autores 

sugeriram a existência de outros mecanismos de transporte do pre-miR, 

independentes da proteína. 

 

1.3.1. DICER 

 

Em humanos, o gene DICER1 encontra-se localizado no cromossomo 14q32.13. 

A ribonuclease de 1.922 aminoácidos e peso molecular aproximado de 217kDa, 

apresenta estrutura única e multidomínios, os quais estão ilustrados na Figura 6.A, 

juntamente com sua organização espacial (Figura 6.B), proposta por Lau P. W. e 

colaboradores (2012) (32). Infelizmente, devido ao seu tamanho e complexidade, o 

cristal completo da proteína de mamíferos ainda não está disponível, sendo resolvido 

apenas o cristal da proteína do protozoário Giardia lamblia (33) (PDB - 2FFL). Nesse 

organismo e em modelos in silico presentes na literatura, é proposto que a Dicer 

funcione como uma “régua molecular”, através da disposição dos seus domínios, o 

que garante a clivagem dos seus substratos no mesmo local e com tamanho definido 

(33).  

Nesse sentido, os domínios PAZ (local de ligação do dsRNA, extremidades 3’ e 5’) 

e RNAseIII (centro catalítico, onde ocorre a clivagem) são reconhecidos como as 

extremidades dessa “régua” (32,33) (Figura 6.B), com importante papel no 

comprimento do RNA resultante. Em Drosophila, por exemplo, a inserção de 

mutações pontuais no domínio PAZ desencadearam alterações no comprimento da 

fita de RNA resultante e redução em sua atividade de silenciamento (34). Por sua vez, 



  

a clivagem do pre-miR por Dicer requer a ação coordenada de seus dois domínios 

catalíticos RNAseIII A e B (35). A inativação de qualquer um dos domínios leva a falha 

no processamento do substrato de RNA e alteração na produção de miRNAs (36). Por 

exemplo, a mutação e inativação do domínio RNAseIIIB tem sido diretamente 

associada a diversas formas de câncer em humanos (37). 

Em 2018, Liu Z e colaboradores, utilizando a técnica de crio-microscopia eletrônica 

(Cryo-EM, do inglês CRYO-Electron Microscopy), resolveram a estrutura da proteína 

Dicer humana em complexo com o seu substrato (pre-let-7) e seu cofator (TRBP) em 

nível quase atômico (resolução de 4,4 Å) (PDB 5ZAK e 5ZAL) (26) (ver Figura 37.D). 

A estrutura se mostrou consistente com os modelos anteriores (32,33), porém 

apresentou um maior detalhamento quanto a disposição dos domínios da proteína. 

Interessantemente, o modelo prevê um estágio intermediário de ligação entre  Dicer e 

seu substrato, o qual parece ser uma fase prévia à clivagem, onde o pre-miR encontra-

se ligado à proteína, mas afastado do centro catalítico. Tal modelo se assemelha ao 

descrito previamente por Taylor DW e colaboradores em 2013 (resolução > 20 Å) (38). 

Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram as conformações de Dicer frente ao 

reconhecimento de diferentes substratos de RNA (pre-miR e pre-siRNA) (38). 

Com relação ao seu sítio catalítico, Dicer apresenta quatro regiões centrais (do 

inglês, motifs), as quais estão localizadas em seus dois domínios catalíticos RNAseIII 

A (E1316, D1320, D1561, E1564) e B (E1705, D1709, D1810 e E1813), sendo 

amplamente conservadas em todos os grupos de seres vivos (35) (Figura 6.A-B). 

Notavelmente, a estrutura desse sítio (dímero intramolecular) parece ser mantida por 

um núcleo hidrofóbico, além de ser envolto por múltiplos domínios, fornecendo 

potenciais sítios de regulação do mesmo (26). Na Figura 6.C, a região D1320 está 

destacada, visto que ela se encontra a apenas três aminoácidos de distância do 

primeiro resíduo identificado pelo nosso grupo como sítio de formação de aduto de 

Michael com 4-HNE (K1324).  

 



  

 

Figura 6.Domínios da DICER1 humana; (A) Representação gráfica da estrutura de DICER1, 
onde podem ser visualizados os domínios da proteína destacados em colorido; (B) 
Organização espacial de DICER1, proposta por Lau P. W. e colaboradores (2012) (32), as 
cores representam os domínios do item (A), Imagens (A) e (B) extraídas de Foulkes, W.D.; 
Priest, J.R.; Duchaine, T.F., 2014 (37); (C) Alinhamento múltiplo da sequência primária de 
DICER1 entre as espécies Caenorhabditis elegans (1407-1462), Homo sapiens (1307-1362), 
Mus musculus (1307-1362), Rattus norvegicus (1307-1362) e Drosophila melanogaster (1736-
1791). Em destaque, o fragmento do domínio RNAse IIIa, o qual apresenta os resíduos de 
interesse (rosa: K1324, vermelho: K1325, verde: K1339), possíveis sítios de formação de 
adutos de Michael de 4-HNE. Os demais aminoácidos estão coloridos baseados na 
porcentagem de identidade (Matriz BLOSUM62); Também em destaque um dos quatro 
centros catalíticos da proteína, o aminoácido D1320 (em mamíferos).  

 

Vale mencionar que realizamos um alinhamento múltiplo da sequência primária de 

Dicer entre Caenorhabditis elegans (nematoide), Homo sapiens (homem), Mus 

musculus (camundongo), Drosophila melanogaster (mosca-da-fruta) e Rattus 

norvegicus (rato), para avaliar a conservação dos sítios de interação com 4-HNE 

nesses organismos. Como resultado, verificamos que os resíduos K1324 e H1339 são 

conservados em todas as espécies analisadas, já o H1325 é conservado apenas nos 

mamíferos (Figura 6.C). A conservação dos resíduos poderia ser um indicativo de 

relevância evolutiva desse sítio para a proteína. Contudo, a interação desses resíduos 

com o aldeído nos demais organismos não foi avaliada.  

Em vertebrados e nematóides, apenas um gene de Dicer foi identificado até o 

momento, e a proteína, como visto, tem a sua função relacionada à clivagem tanto de 

pre-miRs, na via dos miRNAs, como de moléculas de RNA dupla fita (dsRNA), na 

A 

B 

C 



  

síntese de siRNA endógenos (pequeno RNA de interferência, do inglês small 

interfering RNA). Contudo, nos últimos anos, outras funções têm sido propostas à 

Dicer, como sua participação no reparo de danos ao DNA (39,40) e, aparente 

migração para o núcleo (41), onde atuaria no processo de silenciamento gênico 

transcricional. Movimento também descrito no nematóide C. elegans, porém, apenas 

no início da oogênese, processo induzido pela fosforilação da proteína (42). 

Em insetos, como em Drosophila melanogaster, que apresentam 2 isoformas, ou 

em plantas, como a Arabdopsis Thaliana, a qual apresenta 4 isoformas (Dicer Like 1-

4, DCL1-4), cada isoforma da proteína demonstra ser especializada na função que 

executa (ex.: síntese de miRNA ou siRNA), apesar de poder ocorrer sobreposição de 

funções, principalmente, em plantas (43). Interessantemente, tanto em Drosophila 

(44) como em humanos (45), sua participação na defesa anti-viral já foi proposta. 

Nesses grupos, a existência de formas especializadas para diferentes funções pode 

estar associada com mecanismos distintos de regulação. Em mamíferos, os quais 

apresentam apenas uma isoforma, a proteína deve ser finamente regulada, visto que 

a mesma proteína atua em diversos processos e deve responder de forma adequada 

a diferentes estímulos, tanto fisiológicos como de estresse. 

 

1.3.2.  DICER e estresse oxidativo 

 

A biogênese dos miRNAs representa um processo finamente regulado, sendo 

coordenado temporal e espacialmente. Essa regulação ocorre em diferentes níveis 

(Figura 7), desde a transcrição do pri-miR, seu processamento (DICER e DROSHA) e 

modificação (via edição, metilação, uridilação e adenilação), carregamento na 

proteína Argonauta (seleção da fita guia e incorporação ao complexo RISC), e 

decaimento (30). Modificações na disponibilidade e atividade de proteínas envolvidas 

em qualquer etapa de sua biogênese poderiam levar a mudanças no perfil final de 

miRNAs e, consequentemente, de proteínas por eles reguladas. Nessa direção, 

estudos recentes têm apontado que o mau funcionamento da gênese dos miRNAs 

está associado a diversas doenças, como cardiomiopatias e câncer (46–48). 

 



  

 

Figura 7. Regulação da biogênese de microRNAs. Ilustração esquemática dos fatores que 
atuam sobre a biogênese dos microRNAs e, como esse processo está relacionado ao 
desenvolvimento de doenças. Em amarelo, o possível papel da condição de estresse oxidativo 
como uma das causas da alteração no processo de biogênese. Destacada em vermelho, a 
DICER, proteína envolvida no processamento de miRNAs, a qual foi identificada em estudos 
preliminares do laboratório como um dos alvos do aldeído 4-HNE. 

 

Entre as possíveis alterações na via de processamento do miRNA, a inativação 

parcial ou deleção de DICER têm sido associadas ao desenvolvimento de insuficiência 

cardíaca (47,48). Após deleção de DICER no coração de camundongos via sistema 

Cre-loxP, Chen e colaboradores (2008) observaram dilatação acentuada do ventrículo 

esquerdo, alteração nos níveis de proteínas contráteis e drástica redução nos níveis 

de miRNAs maduros, seguido de morte no quarto dia pós-nascimento (47). No mesmo 

estudo, os pesquisadores observaram redução nos níveis de Dicer no coração de 

pacientes no estágio final de IC induzida por cardiomiopatia dilatada. 

Interessantemente, seus níveis foram significativamente elevados no coração dos 

mesmos pacientes após instalação cirúrgica de aparelho de assistência ao ventrículo 

esquerdo. 

Em 2012, Mori e colaboradores demonstraram que há redução nos níveis de Dicer 

e, consequentemente, na biogênese de miRNAs, em camundongos ao longo do 

envelhecimento (49). O declínio nos níveis de Dicer foi acompanhado pela diminuição 

da resistência ao estresse (ex.: de calor, estresse oxidativo), resposta também 

observada no nematoide C. elegans, o qual também apresentou redução no tempo de 

vida. Adicionalmente, em ensaios celulares no mesmo estudo, os pesquisadores 

verificaram que os níveis de Dicer estão reduzidos em função de estresse oxidativo 



  

induzido (por Paraquat, peróxido de hidrogênio, UV), ou seja, a proteína, assim como 

o perfil de miRNAs, demonstra ser sensível a variações no estado redox celular. 

Na mesma direção, estudos recentes em oncologia verificaram alteração nos 

níveis de Dicer e DROSHA em resposta a hipóxia (50,51). Twan van den Beucken et 

al (2014) encontraram, em condições de hipóxia, uma diminuição significativa na 

expressão da Dicer atribuída ao silenciamento de seu promotor e redução de sua 

transcrição (50). Sua menor expressão foi seguida de declínio na biogênese de 

miRNAs, principalmente da família miR-200. 

No mesmo ano, Rajesha Rupaimoole e colaboradores (2014) encontraram 

resultados semelhantes em células provenientes de tumor ovariano (51). Quando as 

células foram sujeitas a hipóxia prolongada (até 48 horas), houve uma redução 

significativa nos níveis de mRNA e proteína de Dicer e DROSHA, os quais foram 

recuperados quando retomadas as condições de normóxia, demonstrando a natureza 

dinâmica da regulação. Para validar o resultado obtido, os pesquisadores 

sequenciaram o pri-miRNA, pre-miRNA e miRNA maduro em normóxia e hipóxia, e 

observaram, como esperado, o acúmulo de pri-miRNA e redução de sua forma 

madura, sob hipóxia. Em ambos os estudos, o declínio nos níveis de DICER e 

DROSHA foi relacionado a um pior prognóstico (51). 

Ambos, o quadro de estresse oxidativo (7,15,17) e a desregulação na biogênese 

de miRNAs (46–48), tem sido associados ao desenvolvimento de patologias. Nesse 

contexto, o estudo dos mecanismos pelos quais esses processos podem estar 

relacionados entre si é importante para uma melhor compreensão das doenças e 

maior êxito no desenvolvimento de terapias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados demonstram que o 4-HNE interage diretamente com a RNAse 

Dicer in vitro, e a formação de conjugados Dicer-4-HNE é responsável pela inibição e 

perda de estabilidade de Dicer de forma tempo- e concentração-dependentes. Visto 

que a substituição dos resíduos pré-identificados como alvos de 4-HNE não protege 

Dicer contra os efeitos inibitórios do aldeído, propomos que o acúmulo de 

modificações por 4-HNE, não a ligação do mesmo a um sítio específico, seja 

responsável pela sua ação. Contudo, o papel biológico da interação Dicer-4-HNE em 

modelos mais complexos, como o celular e o animal, ainda não está claro, em função 

da dificuldade de validar e isolar esse fator (alteração pós-traducional) na análise da 

resposta observada. 

No modelo animal, demonstramos um prejuízo na função de Dicer no coração de 

animais com disfunção cardíaca induzida por infarto do miocárdio, acompanhado de 

diminuição dos níveis da maioria dos miomiRs analisados. Como ambos os 

parâmetros foram melhorados no grupo tratado com Alda-1, agonista alostérico da 

enzima ALDH2, sugerimos a existência de associação entre os níveis de 4-HNE, 

atividade de Dicer e alteração na expressão de miRNAs no quadro de disfunção 

cardíaca. Consistente com os dados observados in vivo, em modelos celulares, a 

exposição aguda ao 4-HNE demonstrou reduzir a atividade de Dicer e afetar a via de 

biossíntese de miRNAs. Porém, como mencionado, não é possível relacionar a 

resposta observada diretamente com a interação Dicer-4-HNE em ambos os modelos. 

Conjuntamente, os nossos dados sugerem que o 4-HNE modula a atividade de 

Dicer em quadros de estresse agudo e crônico de aldeídos. Onde a concentração de 

4-HNE, a duração da exposição e o estado redox celular devem ser determinantes na 

resposta desencadeada pelo aldeído. Contudo, mais estudos são necessários para 

melhor compreender seu mecanismo de ação e papel biológico. 
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