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RESUMO 

 

SANTOS, G. A., Análise comparativa de perfis de sinalização do receptor AT1 
ativado por agonistas seletivos para a via de β-arrestinas. 82f. Dissertação 
(mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão preto, 
2013 
 
 
Os receptores acoplados à proteína G (GPCRs), também chamados de receptores 
7TM, são conhecidos por regular virtualmente todos os processos fisiológicos em 
mamíferos e cerca de 40% de todas as drogas comerciais agem através destes 
receptores. A sinalização mediada por eles é classicamente atribuída à proteína G, 
que é ativada pela troca de GDP por GTP, promovendo a separação das 
subunidades Gα e Gβγ, e leva à produção de mensageiros secundários como cAMP, 
Ca2+ e DAG. Após a resposta os GPCRs são fosforilados pelas quinases de GPCRs 
(GRKs), sinalizando para recrutamento das β-arrestinas citoplasmáticas, que por sua 
vez desencadeiam a formação de endossomos internalizando e dessensibilizando o 
receptor. Entretanto, estudos mostram que este endossomo, contendo o complexo 
ligante-receptor-β-arrestina, pode interagir com proteínas sinalizadoras no 
citoplasma desencadeando vias de sinalização independentes de proteína G. 
Recentemente foram descritos para diferentes receptores, ligantes capazes de ativar 
seletivamente uma das duas vias, proteína G ou β-arrestina, chamados agonistas 
seletivos. O receptor AT1 é um GPCR particularmente interessante no estudo do 
agonismo seletivo, tanto por sua vasta expressão em tecidos quanto pelo 
conhecimento de agonistas seletivos já estabelecidos, tais como os ligantes SII e 
TRV120027. O objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente os perfis de 
sinalização decorrente da ativação de AT1 por SII ou TRV120027 através do uso de 
arranjos de quinases e da modulação de genes relacionados a sinalização de 
GPCRs. Ang II que é ligante natural e total (ativa via dependente de proteína G e de 
β-arrestina) neste receptor foi usada como controle para fins de comparação. 
Nossos dados mostraram que o perfil da sinalização mediada pelo receptor AT1 
varia não só entre AngII e os agonistas seletivos, mas também entre os dois ligantes 
seletivos SII e TRV120027, mostrando que a interação receptor-ligante pode 
influenciar a sinalização em um grau mais refinado, além da ativação dependente de 
β-arrestina ou proteína G. Estes dados mostram que existem perspectivas para o 
desenvolvimento futuro de ligantes com ainda maior grau de seletividade.  
 
Palavras chave: 1. GPCR, 2. Sinalização, 3. Agonismo seletivo 4. Receptor AT1
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ABSTRACT 

 

SANTOS, G. A., Comparative analysis of AT1 receptor signaling profiles 
activated by β-arrestin biased agonists pathway. 82f. Dissertação (mestrado) – 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão preto, 2013. 

 
 

G protein coupled  receptors  (GPCRs), also known as 7TM  receptors, are known to 
regulate virtually all physiological processes in mammals and approximately 40% of 
all current clinical drugs act by modulating such receptors. The signaling mediated by 
them is classically by coupling to G protein, which is activated by exchanging bound 
GDP for GTP, dissociation of Gα and Gβγ subunits, then leading to production of 
second messengers such as cAMP, Ca2+, and DAG. After the signal transduction, 
GPCR are phosphorylated by GPCR kinases (GRKs), followed by recruitment of 
cytoplasmic β-arrestins, which initiate the endosome formation with consequent 
internalization and desensitization of the receptor. However, is has been 
demonstrated that the endosome assembling the ligand-receptor-β-arrestin complex 
can interact with cytoplasmic signaling proteins, therefore activating signaling 
pathways independently of G protein coupling. Recently, for different receptors, it has 
been described ligands capable of selectively activating one of these signaling 
pathways, G protein or β-arrestin, called biased agonists. The AT1 receptor is a 
particularly interesting GPCR for the study of biased agonism, either due to its wide 
tissue expression as well as also due the existence of known and established biased 
ligands, such as SII and TRV120027. The aim of our study was to comparatively 
analyze the AT1 receptor signaling pathways profiles after activation by SII or 
TRV120027, using kinases arrays, and expression modulation of genes related to 
GPCRs signaling. AngII is the natural and full agonist of this receptor (activates both 
G protein and β-arrestin signaling pathways) was used for comparison. Our data 
show that the signaling profile mediated by AT1 receptor can be distinct not only 
when comparing the profiles from AngII and the biased agonists, but also when 
comparing the profiles from the two biased ligands SII and TRv120027; revealing that 
the complex ligand-receptor can influence the downstream signaling pathways in a 
fine-tune way, further to the activation of β-arrestin or G-protein. This data show that 
there are perspectives for the future development of ligands with even higher degree 
of selectivity. 
 
Key words: 1. GPCR, 2. Signaling, 3. Biased agonism  4. AT1  receptor 
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1. Receptores acoplados à proteína G. 

 

Os receptores acoplados à proteína G (GPCRs), ou receptores de sete 

domínios transmembranares (7TMRs), assim denominados por sua estrutura 

contendo segmentos α-hélice que passam sete vezes pela bicamada lipídica, são 

largamente conhecidos por suas inúmeras funções, podendo ser ativados por uma 

enorme diversidade de ligantes tais como: neurotransmissores, peptídeos, lipídeos, 

carboidratos e glicoproteínas, ou mesmo por fótons (Maudsley, et.al., 2012; 

Maudsley, et al., 2005; Venkatakrishnan et al., 2013). Os primeiros a descreverem a 

estrutura de sete hélices transmembranares nestes receptores foram Hargrave e 

colaboradores em 1983 estudando a rodopsina. Desde então diversos outros 

GPCRs, tais como o receptor muscarínico de acetilcolina, receptor β-adrenérgico, 

receptores de angiotensina, receptores de cininas além de outros, vem sendo 

largamente estudados. São conhecidos mais de 800 membros de GPCRs no 

genoma humano, representando cerca de 2% do total de genes, o que torna esta a 

classe mais comum e mais ubíqua de receptores, regulando virtualmente todos os 

processos fisiológicos em mamíferos (Drake et al., 2006; Lefkowitz, 2004; Rajagopal, 

et al., 2010; Sprang & Elk, 2012). Além disso cerca de 40% de todas as drogas 

conhecidas com alvos codificados pelo genoma humano são direcionadas para 

GPCRs (DeWire & Violin 2011a; Forse 2000; Rask-Andersen, et al., 2011). 

A sinalização clássica mediada por estes receptores envolve a participação 

da proteína G, a qual é uma proteína heterotrimérica que liga alternadamente GDP 

ou GTP, e se encontra ancorada na face citoplásmática da membrana celular. 

Quando um ligante interage com o receptor ocorre uma mudança conformacional no 

receptor que então interagindo com a proteína G a modifica de forma que sua 

subunidade Gα troque GDP por GTP e se separe das subunidades Gβγ que 

permanecem juntas na forma de um heterodímero. Como mecanismo geral de 

sinalização cascata abaixo, mensageiros secundários como adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico (AMPc), inositol trisfosfato, e diacilglicerol são produzidos, assim 

como liberação de íons de cálcio (Ca2+) de estoques intracelulares (Rajagopal et al., 

2010; Maudsley, 2012). Existem três classes principais de proteínas G, Gq (proteína 

G que leva à ativação da fosfolipase C), Gs (proteína G que leva à ativação da 

adenilato ciclase) e Gi (proteína G que leva à inibição da adenilato ciclase), que 
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diferem em relação à sinalização e aos receptores aos quais se acoplam. De 

maneira resumida proteínas Gs atuam através da ativação da adenilato ciclase, que 

produz  AMPc e subsequentemente ativa a proteína-quinase A (PKA), que então 

fosforila proteínas-alvo cascata abaixo. As proteínas Gi possuem ação contrária a 

Gs, inibindo a adenilato ciclase, além de poderem participar na regulação direta de 

canais iônicos. A sinalização via proteína Gq leva à ativação da fosfolipase C, que 

atuando sobre os fosfolipídeos de membrana fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato leva a 

produção do segundo mensageiro inositol 1,4,5-trisfosfato (IP3) e diacilglicerol. O 

primeiro atua no retículo endoplasmático levando a abertura de canais de Ca2+ 

dependentes de IP3 e consequente liberação deste íon no citoplasma. O 

diacilglicerol tem como papel principal a ativação de proteína-quinase C (PKC) que 

leva à fosforilação de proteínas alvo cascata abaixo. (Forse 2000; Godin & Ferguson 

2012; Kim et al., 2009; Lefkowitz 2004; Rajagopal, et al., 2010; Xiao et al,. 2010; 

Zimmerman et al,. 2012). Após a ativação da proteína G e consequente respostas 

intracelulares, a região C-terminal do receptor é fosforilada por ação de quinases de 

receptores acoplados a proteína G (GRKs), processo que sinaliza para o 

recrutamento de proteínas chamadas arrestinas. As arrestinas por sua vez medeiam 

a formação de vesículas, internalização e consequente dessensibilização destes 

receptores (Dawson et al., 1992; Lohsesb et al., 1992; Pippig et al., 1993). As 

arrestinas são proteínas citoplasmáticas e são conhecidas quatro isoformas delas, 

duas expressas exclusivamente na retina (arrestina 1 e 4) e duas ubiquamente 

expressas, (arrestinas 2 e 3) também conhecidas como β-arrestina 1 e β-arrestina-2. 

Já as GRKs, igualmente citoplasmáticas, compõem uma família expressa por sete 

diferentes membros, GRK 1 e 7 expressas exclusivamente na retina, GRK 4 restrita 

ao cerebelo, testículo e rins e GRKs 2, 3, 5 e 6 ubiquamente expressas nos tecidos 

de mamíferos. (Luttrell & Lefkowitz 2002; Reiter & Lefkowitz 2006). 

Além do seu papel na dessensibilização dos receptores, as β -arrestinas 

também participam da ativação de vias de sinalização intracelulares, como será 

descrito a seguir. 
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1.1. Agonismo seletivo, agonismo tendencioso, ou agonismo “biased” 

(“Biased agonism”) 

 

Em 1998, Jarpe  e colaboradores mostraram que um GPCR poderia sinalizar 

através de vias independentes de proteína G. Estimulando o receptor de 

neurocinina, um GPCR, com um análogo à substância P, ligante endógeno deste 

receptor, eles demonstraram que apesar de não mobilizar cálcio, este análogo 

poderia desencadear sinalização por ativação de via dependente de c-jun (jun proto-

oncogene) e independentemente de proteína G. Surgia o termo “biased agonism” 

usado para tratar o fenômeno de que os GPCRs poderiam, dependendo da 

interação com determinados ligantes, sinalizar para respostas distintas incluindo as 

independentes da clássica via de proteína G. Outros termos também surgiram a fim 

de tratar estas novas propriedades farmacológicas dos GPCRs, tais como: “stimulus-

trafficking,” “collateral efficacy” e “functional selectivity” (Kenakin 2007a), no entanto 

“biased agonism”, ou numa tradução aproximada “agonismo tendencioso” ou 

“agonismo seletivo” são os termos mais conhecidos e utilizados.  

Paralelo aos experimentos anteriores, diversos trabalhos usando diferentes 

GPCRs demostraram que as arrestinas, e consequentemente as GRKs, exerciam 

um importante papel na sinalização mediada por estes receptores. Ignatova e 

colaboradores (1999) co-transfectando o receptor Opióide com dinamina selvagem 

(a qual permite a formação de endossomos) ou mutada (não permite a formação de 

endossomos) em células HEK-293 e COS-7, mostraram que ERK1/2 (quinase 

regulada por sinal extracelular) colocaliza e tem ativação influenciada pela interação 

à vesículas endossomais, ocorrendo de maneira tempo dependente em células 

expressando dinamina mutada, mas de maneira normal em células com dinamina 

selvagem. Ainda em 1999, Vögler e colaboradores usando o receptor muscarínico 

de acetilcolina associado a técnicas de supressão da expressão de β-arrestina e uso 

de dinamina mutante, mostraram que a formação do endossomo diminuía de 60-

75% em células com supressão de β-arrestina e que a formação das vesículas era 

essencial para a sinalização através da via das MAPKs (proteíno-quinases ativadas 

por mitógenos) nestes receptores, demonstrando um papel direto das arrestinas em 

vias de sinalização mediadas por GPCRs. No mesmo ano, Luttrell e colaboradores, 

usando agora o receptor β-adrenérgico, também transfectado em células HEK-293 e 
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COS-7 e ativado por isoproterenol mostraram por microscopia confocal a 

colocalização entre estes receptores e β-arrestina-1 após ativação, além de que o 

complexo formado por Src-quinases e β-arrestina-1, ou Src-quinases e β-arrestina-1-

clatrina (proteínas essenciais na formação de endossomos) influenciava diretamente 

na cascata de sinalização que levava à fosforilação de ERK1/2. Posteriormente foi 

também mostrado o papel de sinalização das β-arrestinas em GPCRs, através da 

formação de endossomos e internalização em receptores ativados por protease 

(PAR), receptores de neuroquinina e receptor de angiotensina tipo 1 (AT1) (DeFea et 

al., 2000a; DeFea et al,. 2000b; Luttrell et al., 2001, respectivamente). A proteína β-

arrestina 2 também foi descrita como envolvida na  sinalização de receptores 7TM, 

onde seu papel envolve a ativação da via das MAPKs dependente de c-jun, incluindo 

sua colocalização com JNK ("c-jun amino-terminal kinase 3") (McDonald et al., 

2000).  

A figura 1 mostra comparativamente a visão clássica de sinalização de 

GPCRs, onde a sinalização decorrente de sua ativação é dependente 

exclusivamente de proteína G, e onde o papel das β-arrestinas é exclusivamente de 

dessensibilização, e o panorama contemporâneo, demostrando que o processo de 

sinalização envolvido com estes receptores envolve não só a participação da 

proteína G, mas também das β-arrestinas, que podem participar por diversas vias. 
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Figura 1- Esquema geral das vias de sinalização mediadas por receptores 
acoplados à proteína G. A. Visão clássica da sinalização envolvida com estes 
receptores, mostrando o papel de sinalização exclusivo via proteína G. B. Panorama 
atualizado, mostrando a participação das β-arrestinas ativamente em diversas vias 
de sinalização e não somente no processo de dessensibilização do receptor. 
(Adaptado de  Lefkowitz & Shenoy 2005). 

A. 

B. 
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A nova visão para uma dada resposta desencadeada pela ativação de um 

receptor mostra que dependendo da conformação alcançada pelo complexo formado 

entre o ligante e o receptor, diferentes perfis de sinalização podem ser obtidos. 

Dessa forma, o conceito agonista “on” e antagonista “off” se revela muito restritivo, e 

sugere que dada complexidade, o processo de sinalização possa ser interpretado e 

analisado de outras maneiras. Assim, uma nova perspectiva para a descoberta e 

estudo de drogas atuando de forma mais eficiente sobre um dado receptor também 

passou a ser imaginado para um futuro próximo (Kenakin 2001; Kenakin 2007b).  

Em síntese, agonismo seletivo pode ser definido como a capacidade dos 

receptores 7TM de sinalizar seletivamente ou preferencialmente por vias distintas 

dependendo do estado conformacional do complexo receptor-ligante formado, sendo 

que esta sinalização pode ser dependente de proteína G ou de β-arrestina.  

Ferramentas bioquímicas e moleculares foram e são usadas no estudo do 

agonismo seletivo. A produção de análogos aos agonistas de determinados 

receptores é uma delas. “Screenings” destes análogos são descritos, como no caso 

de Holloway e colaboradores (2002) que analisam um conjunto de 14 análogos de 

angiotensina II (AngII) com base na manutenção de sua afinidade pelo receptor AT1 

e vias de sinalização envolvidas na ativaçãos dos receptores por estes peptídeos. 

Mutações sitio dirigidas nos receptores alterando o padrão de sinalização e/ou 

internalização usual também são descritas (Seta et al. 2002). 

 

 

2. O Sistema Renina-Angiotensina 

 

O sistema renina-angiotensina (SRA) tem papel clássico na regulação da 

pressão arterial e controle hidroeletrolítico do sangue (Gasparo et al. 2000; Fleming 

et al. 2006).  

O processo de formação das angiotensinas se inicia com a clivagem catalítica 

do pró-peptídeo angiotensinogênio, produzido no fígado, mas circulante no 

organismo. A Renina é a enzima responsável por este processo, a qual é produzida 

por células justaglomerulares dos rins, mas enviada para a circulação. O resultado 

desta clivagem é o peptídeo Angiotensina I (AngI) de dez aminoácidos, que então 

sofre ação da enzima conversora de angiotensina I (ECA), perdendo dois 
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aminoácidos de sua extremidade c-terminal, dando origem ao octapeptídeo AngII, 

que é principal peptídeo ativo do SRA.  A AngII produzida pode ainda sofrer ação da 

chamada ECA2 (enzima conversora de angiotensina 2), uma carboxipeptidase, 

formando diretamente angiotensina 1-7 (Ang 1-7), outro peptídeo ativo do SRA. A 

Ang 1-7 pode também ser formada indiretamente a partir da AngI, inicialmente por 

ação de ECA2 levando à formação de angiotensina 1-9 (Ang 1-9), e posteriormente 

de ECA (Gasparo et al., 2000; Hunyady & Catt 2006; Bader & Ganten 2008; Santos 

et al., 2013). A AngII também pode ter ação local, sendo produzida em vários órgãos 

como rins, vasos, coração, testículos, glândulas adrenais, olhos e cérebro.  

A figura 2 ilustra de maneira esquemática a formação dos peptídeos ativos do 

SRA, sua interação com os respectivos receptores e respostas subsequentes. 

 

 

 

 

Figura2 - Representação esquemática do Sistema Renina-Angiotensina. O 
angiotensinogênio sofre ação da renina formando Ang I, que pode sofrer ação de 
ECA formando AngII, ou de ECA2, formando Ang 1-9, que por sua vez pode sofrer 
ação de  ECA formando Ang 1-7. A própria AngII pode sofrer ação de ECA2 levando 
a formação de Ang 1-7. AngII pode se ligar aos receptores AT2 e AT1 
desencadeando respostas contrárias enquanto  Ang1-7 se liga ao receptor Mas 
levando a algumas repostas similares as de AngII estimulando o receptor AT2. 
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A AngII pode se ligar a dois receptores, AT1 e AT2. O receptor AT1 

virtualmente é responsável por todos os efeitos da AngII no organismo sendo 

expresso não só no endotélio vascular, onde é responsável por suas funções 

clássicas, mas também em outros tecidos, órgãos e sistemas, tais como sistema 

nervoso, excretor, reprodutor, muscular e endócrino. O receptor AT2 é expresso 

majoritariamente em tecidos fetais, sendo menos encontrado em tecidos adultos 

(Carey 2005; Reudelhuber 2005; Fleming et al., 2006; Bader & Ganten 2008). O 

receptor AT1 atua via proteína Gαq/11, uma proteína G do grupo das Gq, que como 

descrito anteriormente sinaliza via ativação de PKC e mobilização de Ca2+, além da 

via das β-arrestinas levando a ativação de vias como as das MAPKs, tirosino-

quinases, NF-κB (fator nuclear kappa B) e Jak/STAT (janus 

quinase/transdutor de sinal e ativador da transcrição). Os eventos finais decorrentes 

da ativação do receptor AT1 por Ang II levam a diversas respostas fisiológicas tais 

como contração do músculo liso de vasos sanguíneos, ativação de cascatas 

proliferativas, pró-inflamatórias e pró-angiogências (Gasparo et al. 2000; Aplin et al. 

2007), participando de diversas patologias como diabetes, insuficiência cardíaca e 

renal, câncer, Alzheimer e patologias ósseas. A sinalização do receptor AT2 ainda é 

bastante obscura, tendo sido descrita a ativação de Gi, e principalmente efeitos 

opostos aos sinalizados pelo receptor AT1 (Carey 2005; Reudelhuber 2005; Hunyady 

& Catt 2006; Aplin et al. 2007; Bonde et al. 2010). Em 1988 Santos e colaboradores 

descreveram um novo peptídeo ativo do SRA, Ang 1-7, e em 2003 o receptor Mas 

foi identificado como receptor para este peptídeo (Santos et al., 2003).  

Diversos inibidores farmacológicos deste sistema são conhecidos e são 

largamente usados para controle de seus efeitos, principalmente em doenças como 

hipertensão, insuficiência cardíaca e diabetes (Paul et al. 2006). As principais 

classes de bloqueadores do SRA atuam como inibidores de ECA e antagonistas 

diretos do receptor AT1, tais como Captopril (Ferguson et al. 1977) e Losartan (Wong 

et al. 1991), respectivamente. Em decorrência de sua vasta atuação local, muitas 

vezes o bloqueio deste sistema por estes inibidores leva a alterações locais, que em 

alguns casos podem ser prejudiciais em decorrência de efeitos colaterais.  
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2.1. SRA e agonismo seletivo 

 

Diversos estudos comprovam que a sinalização do receptor AT1 pode ser 

separada em dois componentes, via proteína Gq e β-arrestinas 1 e 2 (Tohgo et al,. 

2002; Wei et al., 2003; Ahn et al., 2004; Hunyady & Catt 2006; Aplin et al., 2009).  

Em 2002 Holloway e colaboradores descreveram, dentre outros análogos para 

AngII, Sar1-ile4-ile8-Ang II (SII), um peptídeo derivado de AngII em que os 

aminoácidos 1, 4 e 8 foram substituídos por Sarcosina, Isoleucina e Isoleucina 

respectivamente. Mas foi em 2003 que Wei e colaboradores analisando os efeitos do 

SII na ativação do receptor AT1, descreveram sua interessante capacidade seletiva 

na ativação da via das β-arrestinas. Este grupo mostrou que quando estimulado com 

SII o receptor AT1 é internalizado e continua ativando ERK1/2,  que esta resposta é 

suprimida pela depleção da expressão de β-arrestina 2 por técnicas de siRNA (do 

inglês: small interfering RNA) mas não por inibição de PKC. O peptídeo SII se 

revelou um excelente protótipo de agosnista seletivo para o receptor AT1, sendo 

largamente usado em diversos estudos de sinalização in vivo e in vitro (Daniels et 

al,. 2005; Kim et al., 2009).  

A sinalização do receptor AT1 tanto via proteína G ou via β-arrestina pode ser 

analisada em termos de efeito final através dos níveis de fosforilação de ERK1/2. 

Esta quinase é ativada por ambas as vias mas com um perfil particular quando 

ativada por cada uma delas. Quando ativada via proteína G a fosforilação de 

ERK1/2 é rápida e pode levar a ativação de fatores de transcrição no núcleo com 

efeitos como fosforilação de Elk-1(membro da família de oncogenes ETS) e ativação 

de c-Fos (oncogene viral homólogo ao osteosarcoma murinho) culminando no 

aumento da expressão de diversos genes. No caso de β-arrestina a fosforilação de 

ERK1/2 é diretamente por interação desta proteína com a vesícula de internalização 

formada, a fosforilação é sustentada ao longo do tempo quando comparada com a 

via de proteína G e desencadeia respostas citoplasmáticas (Tohgo et al., 2002; 

Rajagopal et al,. 2006; Lee et al,. 2008). Esta sinalização diferencial foi demonstrada 

experimentalmente em cardiomiócitos por Aplin (2007), mostrando que a sinalização 

de ERK1/2 decorrente de proteína G atua no núcleo e tem como resposta o aumento 

de proteínas e hipertrofia celular, enquanto a sinalização desta quinase decorrente 
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da ativação por β-arrestina leva a repostas citoplasmáticas, desencadeando 

proliferação celular. 

A afinidade do SII pelo receptor AT1 é baixa, com constante de dissociação 

(KD)  em torno de 300 nM. Comparativamente a  KD da AngII pelo mesmo receptor é 

em torno de 1,6 nM (Holloway et al., 2002). KD demonstra a afinidade de uma droga 

por um receptor, desta forma quanto maior a KD, menor a afinidade. Esta 

propriedade de SII dificulta consideravelmente estudos in vivo usando este agonista 

seletivo Em 2010, Violin e colaboradores descreveram um novo agonista seletivo 

para o receptor AT1, com atuação extremamente semelhante a do SII, porém com 

uma afinidade maior, KD estimada de 19 nM. Este agonista seletivo, chamado 

TRV120027, é um análogo de AngII com substituição do primeiro resíduo por 

Sarcosina, e oitavo por D-Alanina. Além da propriedade de alta afinidade, nos 

experimentos desenvolvidos em ratos por este grupo, o agonista seletivo 

TRV120027 mostrou eficiência em reduzir a pressão arterial e aumentar a 

desempenho cardíaco. A figura 3 ilustra comparativamente a sequência de 

aminoácidos de AngII, SII e TRV120027. 

 

 

 

 

Figura 3 - Sequência de aminoácidos comparativa entre AngII, SII e TRV120027. 
Angiotensina é o agonista natural do receptor AT1. A partir de modificações em sua 
sequência foram gerados os análogos SII e TRV120027 agonistas seletivos para via 
das β-arrestinas neste receptor. 
 

Se considerarmos o fato de que o agonismo seletivo pode ser uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento de drogas com potencial terapêutico, pois 

estabelecendo inibição seletiva de vias de sinalização pode-se diminuir a ocorrência 

de efeitos colaterais, como demostrado para  receptor AT1 (e também em outros 

receptores, veja DeWire & Violin 2011), juntamente com o fato de que GPCRs são 

alvo de grande parte das drogas comerciais, torna-se indiscutível a importância de 

estudos aprofundados sobre a sinalização envolvida com o agonismo seletivo. 
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2.1. SRA e câncer 

 

A presença de componentes do SRA já foi mostrada em diversos tipos de 

câncer como de: cérebro, pulmão, pâncreas, mama, próstata, colo, pele e carcinoma 

cervical. Em muitos destes tumores verifica-se que a expressão dos integrantes 

deste sistema, em especial do receptor AT1, que se mostra aumentada em relação 

ao tecido saudável equivalente (Ager, et al.,  2008; Deshayes & Nahmias 2005).  

Fisiologicamente foi mostrado que o bloqueio funcional do SRA, quer por 

inibição de ECA ou por bloqueio do receptor AT1 pode diminuir o risco de formação 

de tumores, além de eventos relacionados ao agravamento da doença. Um estudo 

clinico realizado por Lever e colaboradores em 1998 foi o primeiro a demostrar estes 

efeito na prática. Analisando um total de 5207 pacientes, dos quais 1559 receberam 

tratamento com inibidores de ECA e os outros 3648 algum outro tipo de tratamento 

para hipertensão (como inibidores de canais de cálcio, diuréticos e β-bloqueadores) 

eles mostraram que o risco relativo de reincidência, ou fatalidade de tumores era 

menor em pacientes tratados com inibidor de ECA, 0,72 e 0,65 respectivamente, 

comparado aos outros tipos de tratamento, 1,1 e 1,03 respectivamente. Outros 

estudos também mostraram que a inibição de ECA (Volpert et al., 1996; Yasumatsu 

et al., 2004) ou do receptor AT1 (Fujita et al,. 2002; Uemura et al., 2003; Huang et al., 

2008; Otake et al., 2010) diminuem as taxas de crescimento e angiogênese em 

tumores, alguns trabalhos ainda mostraram que a ausência do receptor AT1 quer por 

deleção (Egami et al., 2003) ou naturalmente (Herr et al., 2008) também torna menor 

a capacidade de progressão tumoral. 

 Estimular o processo de angiogênese (formação de vasos) é uma das 

maneiras mais estudas pelas quais o SRA contribui para a progressão do câncer 

(Volpert et al., 1996; Herr et al., 2008). O processo de angiogênese influencia 

diretamente a capacidade de crescimento e malignidade de tumores em decorrência 

do suprimento sanguíneo ao tumor, além do aumento de comunicação com outras 

partes do organismo (Hanahan & Folkman 1996). A ativação do receptor AT1 

contribui estimulando a expressão de fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGF) (Huang et al., 2008), angiopoietina 2 (Yasumatsu et al., 2004), fator de 

crescimento de fibroblasto b (b-FGF) (Wysocki et al., 2006) e fator de crescimento 
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derivado de plaquetas (PDGF) (Fujita et al., 2002), todos conhecidos como fatores 

estimuladores do processo deformação de novos vasos.  

A ativação do receptor AT1 pode também contribuir para a capacidade 

proliferativa das células tumorais. Em tumor de próstata (Uemura et al., 2003) e 

mama (Greco et al., 2003) já foi mostrado que a transativação do receptor AT1 com o 

receptor de fator de crescimento epidermal (EGFR) pode levar a ativação de 

cascatas proliferativas envolvendo a participação de ERK1/2, STAT3 e PKC. O 

receptor AT1 pode ainda sinalizar via cascata fosfatidilinisistol-3-fosfato/Akt 

acarretando em inibição da morte celular, ou através da indução da expressão de 

survivina ou inibição de caspase-3 (Ohashi et al., 2004). As cascatas decorrentes de 

sinalização do receptor AT1 podem ainda influenciar sobre a capacidade de 

migração e formação de metástases em tumores contribuindo com a malignidade 

desta doença (Rodrigues-Ferreira et al., 2012). 

No caso da AngII agindo no receptor AT2 e da Ang1-7 agindo no receptor 

mas, estes parecem influenciar de maneira negativa sobre a progressão de tumores, 

diminuindo o processo de angiogênese e proliferação, ou aumentando a apoptose. 

Desta maneira, o balanço entre a expressão dos receptores AT1 e AT2 e dos 

peptídeos AngII e Ang1-7, decorrente principalmente da regulação de ECA2 no 

segundo caso, passa a ser essencial na regulação da progressão tumoral (Ager et 

al., 2008; George et al., 2010). 

Em relação ao agonismo seletivo e câncer, apenas especulações podem ser 

feitas no atual momento. Vias de sinalização influenciando no desenvolvimento de 

tumores são sabidamente reguladas pela via das β-arrestinas em outros tecidos, 

como as vias de  de Wnt/β-catenin e WNT/RAC-1 (Bryja et al., 2007; Bryja et al., 

2008), que podem desestabilizar a adesão e levar à migração celular; ou 

fosfatidilinositol-3-OH quinase-Akt (Luan et al., 2009) que pode inibir a morte celular 

e aumenta proliferação em tumores. A sinalização dependente de β-arrestina é 

relatada em alguns tipos particulares de câncer como: pulmão, mama, ovário, 

bexiga, próstata e colo retal (Hu et al., 2013). 
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2.2.1.   SRA e câncer de mama  

 

Em 2008 mais de 450.000 mulheres do mundo todo morreram em decorrência 

do câncer de mama e a cada ano mais de 1,3 milhões são diagnosticadas com a 

doença, o que o torna o segundo tipo mais comum dentre os tumores com 11% de 

proporção total (incluindo homens, que representam 1% dos casos diagnosticados), 

perdendo apenas para o câncer de pulmão com 13%  (Nature Outlook Breast 

Cancer 2012).  

Paepe e colaboradores 2001 mostraram uma particularidade na expressão do 

receptor AT1 em câncer de mama. Testando biopsias de pacientes eles observaram 

uma alta taxa de expressão deste receptor na membrana citoplasmática na 

hiperplasia, mas diminuída quando o tumor se torna invasivo. Já o receptor AT2 se 

comporta de forma diferente, apesar de sua baixa expressão em tecido mamário 

saudável, ocorre um aumento de sua expressão tanto na hiperplasia quanto no 

estágio invasivo. Este fato demostra que a sinalização e o balanço entre os níveis de 

receptores AT1 e AT2 têm papel regulatório no processo de evolução tumoral, como 

também dito anteriormente (Ager et al., 2008; Deshayes & Nahmias 2005). Foi 

mostrado ainda que a inibição do receptor AT1, ou alteração em sua expressão em 

células tumorais influência processos angiogênicos e metastáticos, contribuindo para 

o desenvolvimento da doença  (Herr et al., 2008; Inwang et al., 1997; Rhodes et al., 

2009; Rodrigues-Ferreira et al., 2012). Outros componentes do SRA, além dos 

receptores, são expressos em câncer de mama, como: angiotensinogênio, pró-

renina, e ECA (Tahmasebi et al., 2006). 
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1. Objetivos gerais 

 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar comparativamente os perfis de 

sinalização decorrente da ativação do receptor AT1 por dois diferentes agonistas 

seletivos para a via de β-arrestinas, SII e TRV120027, usando como referência o 

agonista natural deste receptor, AngII.  

 

 

2. Objetivos específicos: 

 

Analisar o perfil de ativação de quinases em células HEK-293T transfectadas 

com receptor AT1 – GFP (receptor de angiotensina tipo 1 acoplado com proteína 

fluorescente verde)  estimuladas com AngII, SII, ou TRV120027, através do uso de 

um arranjo contendo anticorpos contra 45 diferentes quinases. 

Analisar o perfil de expressão génica em células HEK-293T transfectadas com 

receptor AT1 – GFP estimuladas com AngII, SII, ou TRV120027, através do uso de 

um arranjo de PCR em tempo real, que consiste de placas contendo primers 

liofilizados para 84 alvos gênicos relacionados a sinalização via GPCRs. 

Após análise do perfil de ativação de quinases, analisar cineticamente 

quinases envolvidas na sinalização por GPCRs que se mostraram reguladas 

diferencialmente ao estimulo por AngII, SII ou TRV120027.  

Analisar comparativamente o efeito dos diferentes estímulos por AngII, SII e 

TRV120027, no processo de migração celular em linhagens de células de câncer de 

mama humano MDA-MB-231. 
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1. Síntese do peptídeo TRV120027 

 

Sob supervisão do Prof. Dr. Eduardo Brandt de Oliveira, da FMRP-USP, foi 

feita a síntese do peptídeo comercialmente conhecido como TRV120027 cuja 

sequencia é Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-D-Ala (sarcosina, arginina, valina, tirosina, 

isoleucina, histidina, prolina e D-alanina, respectivamente). Partindo de 100 mg de 

resina Fmoc-D-Ala Wang 0,9 mmol/g - 90 µmol- (Fmoc -9-fluorenilmetil-

cloroformato), foram adicionados os resíduos subsequentes em massa 

correspondente a 90 µmol:  Fmoc-Pro 153 mg, Fmoc-His (TRt) 279 mg, Fmoc-Ile 

159 mg, Fmoc-Tyr 207 mg, Fmoc-Val 153 mg, Fmoc-Arg (Pbf) 291 mg e Boc-Sar 

(Boc- terc-Butoxicarbonil) 150 mg, respectivamente. Para síntese utilizou-se o 

método HOBt/HBTU (- 1-hidroxibenzotriazol/ O-Benzotriazol-N,N,N',N' tetrametil-

urânio-hexafluoro-fosfato) que consiste em dissolver o Fmoc – aa em 400 µl 

DMSO/NMP (Dimetilsulfóxido/Metilpirrolidona), adicionar está solução a resina 

desbloqueada seguido de 495 µl de HOBt/HBTU 0,45 M agitando por 1-2 minutos, 

adicionar 303 µl de DIPEA (N,N-diisopropiletilamina) 1.2 M e dar 6 pulsos de micro-

ondas em potência 1 (2 minutos cada pulso). Após a adição do resíduo a resina 

deve ser desbloqueada por adição de 3 ml de solução  20% piperidina + 2 x 

DBU/piperidina (DBU-1,8-Diazobiciclo[5.4.0]undec-7-ene) e exposição por 1 minuto 

a micro-ondas, depois ela é lavada com solução de metanol, em seguida adiciona-se 

mais 3 ml de solução 20% piperidina + 2 x DBU/piperidina e a submete a mais um 

pulso de 1 minuto no micro-ondas deixando a solução em contato com a resina por 3 

minutos totais, lava-se novamente e recoloca-se a solução com um novo pulso de 

micro-ondas deixando-a em contato com a resina por 7 minutos desta vez e lavando 

novamente por fim. Para clivar o peptídeo pronto da resina, a mesma foi lavada com 

Metanol , seca a vácuo e tratada com 1 ml de 88% TFA (ácido trifluoracético) 4% TIS 

(trialquil silanos), 2% anisol e 2% DTT (Ditiotreitol)por suas horas. Recuperou-se a 

solução de peptídeo em TFA  por método de filtração em disco poroso lavou-se a 

resina com 2 x de 200 µl de TFA. Foi feito tratamento com éter por 3x sobre o 

precipitado, sempre removendo-se o éter após centrifugação 500 rpm a 0 ºC por 5 

minutos em tubo cônico com tampa. O material precipitado foi seco ao ar e em 

seguida o peptídeo foi solubilizado em água. 
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Aproximadamente metade do peptídeo obtido foi purificado por HPLC 

(Cromatografia liquida de alta performance) com gradiente de 1% de 

acetonitrila/minuto, em que foi coletado o pico principal. Uma amostra deste pico foi 

usada para fazer a analise de composição de aminoácidos, garantido se tratar do 

peptídeo de interesse 

 

 

2. Cultura de células imortalizadas de rim de embrião humano – 

HEK-293T 

 

 Para os experimentos de caracterização funcional dos ligantes foi usada HEK 

293T (Human Embryonic Kidney 293 cells / simian virus 40 (SV40) large T antigen), 

uma linhagem de células imortalizada obtida de rim de embrião humano que 

expressa constitutivamente SV40 facilitando a expressão de DNA plasmidial 

transfectado. Estas células foram mantidas em meio DEMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium) suplementado com 10 % SFB (Soro fetal bovino), penicilina 100 u/ml 

e estreptomicina 100 µM, e mantidas a 37 ºC, 5% CO2. Para manutenção da 

linhagem a cada 2-3 dias as células eram soltas da garrafa de cultura no próprio 

meio por impacto mecânico e parte era repassada a uma nova garrafa e assim 

sucessivamente. 

 

 

3. Cultura de células imortalizadas de tumor de mama humano –

MDA-MB-231 

 

Para os experimentos de estudo da participação da resposta aos diferentes 

ligantes em modelo de câncer foi usada a linhagem MDA-MB-231, imortalizada e 

isolada a partir de adenocarcinoma de glandula mamária humano. Estas células 

foram mantidas em meio DEMEM suplementado com 10 % SFB, penicilina 100 u/ml 

e estreptomicina 100 µM e mantidas a 37 ºC, 5% CO2. Para manutenção da 

linhagem a cada 3-4 dias as células eram soltas com solução de tripsina/EDTA 

(Ácido etilenodiamino tetra-acético)a 0,05 % em PBS (Salina tamponada por tampão 

fosfato).  
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4. Transfecção transiente por cloreto de Ca2+ do receptor AT1 em 

células HEK-293T. 

 

Foi usado plasmídeo contendo sequência de receptor AT1 de rato acoplado a 

GFP (green fluorescent protein). A transfecção é feita em garrafas de cultura de 75 

cm2 para células aderentes com aproximadamente 70 % de confluência. Para 

precipitação do DNA deve-se misturar 30 µg de DNA plasmidial, 60 µl de CaCl2 

(cloreto de cálcio) 2 M e completar com TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA pH 7,5)  

para 480 µl. Está solução foi adicionada a 480 µl de HBS 2x (50 mM Hepes (Ácido 4-

(2-hidroxietil)-1-piperazineetanesulfonico), 280 mM NaCl (cloreto de sódio), 1,5 mM 

NaH2PO4 (fosfato monossódico) ph 7,1) gota a gota sob baixa agitação e após 45 

minutos adicionada a garrafa de células contendo 10 ml de meio DEMEM 10% SFB 

penicilina 100 u/ml e streptomicina 100 µM, posteriormente foi adicionada solução 

300 µl de cloroquina 2mg/ml gota a gota ao meio. Após 4h30 o meio deve ser 

trocado e após 48h, em que se detectava um pico de expressão, as células estavam 

prontas para ser usadas nos experimentos. 

 

 

5. Analise de fosforilação de diferentes quinases por arranjo de 

quinases  

 

Foi usado kit Proteome ProfilerTM Array – Human Phospho-Kinase Array Kit 

(Cat. nº ARY003B – R&D Systems). O protocolo e soluções usados foram os 

indicados pelo fabricante. Foram analisados quatro grupos experimentais: controle, 

somente com veículo, no caso DEMEM estreptomicina/penicilina, tratado com 

Angiotensina 100nM, com SII 30 µM e TRV120027 100nM,  todos por 10 minutos. O 

Kit é composto por quatro conjuntos de duas membranas que contém adsorvidos 45 

anticorpos contra diversas quinases em duplicata, além de três duplicatas de 

referência e duas de controle negativo. O lizado das células pós tratamento foi 

quantificado, e a cada conjunto de duas membranas foi adicionado o equivalente a 

300 µg totais de proteínas. A leitura foi feita por método biotina-estreptavidina-

Peroxidase, com detecção de quimioluminescência em fotodocumentador digital 

ImageQuant 350 (GE Healthcare). A quantificação foi feita densitometricamente por 
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meio do software ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/) e os valores obtidos foram 

normalizados pelas marcações de referência da respectiva membrana e 

relacionados ao controle que teve seu valor considerado basal , isto é 1. 

 

 

6. Ensaio de cinética de fosforilação 

 

A cinética de fosforilação foi feita usando HEK-293T transfectada com o 

receptor AT1. As células foram semeadas em placas de 6 poços a aproximadamente 

300.000 células/poço. No dia anterior ao experimento as células foram incubadas na 

ausência de SFB e mantidas em DEMEM estreptomicina/penicilina. No inicio do 

experimento ao poço controle adicionou-se 1 ml de DEMEM 

estreptomicina/penicilina e aqueles a serem estimulados 0,5 ml; em seguida as 

drogas, diluídas em meio, foram adicionadas em ordem degressiva de tempo (20, 

10, 5 e 2 minutos) na quantidade de 0,5 ml a estes respectivos poços, para isso 

foram preparadas 2x para sua concentração final desejada durante o estímulo. Ao 

fim do procedimento a droga foi retirada e colocado 80 µl de tampão de lise proteica 

(2,5 mM de CaCl2, 0,25% Triton-X100 em Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, acrescido de um 

coquetel de inibidores de proteases (Sigma fast TM Protease Inhibitor ) e inibidores 

de fosfatases, ortovanadato de sódio 1 mM e fluoreto de sódio 10mM. 

 

 

7. Extração de proteínas totais 

 

As amostras em tampão de lise foram homogeneizadas a 4o C por 30 

minutos, e então centrifugadas a 13.000 rpm, 15 minutos a 4 oC. O pellet formado foi 

descartado e o sobrenadante quantificado para proteínas por método colorimétrico 

de Bradford (Bio RAD protein assay), que usando uma curva-padrão obtida de 

valores de soluções de BSA em concentrações entre 0,0625 e 2,0000 mg/ml, 

permite calcular a concentração proteica de cada amostra. 

Após quantificação, amostras contendo as mesmas quantidades de proteína 

total foram separadas por SDS-PAGE 12% (Gel de poliacrilamida -12% em 

concentração- contendo Sodio dodecil sulfato para eletroforese) e então transferidas 
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para membranas de nitrocelulose (GE Healthcare) em sistema semi-seco (BioRad, 

Hercules, CA). A qualidade da transferência foi monitorada corando as membranas 

com Ponceau (Sigma Aldrich).  

 

 

8. Western blotting 

 

Após bloqueio dos sítios inespecíficos com BSA 5 % em TBST (Tris-HCl 100 

mM, NaCl 150 mM, Tween 0,05%, pH 7,5) ou 5% de leite desnatado por 1 hora à 

temperatura ambiente, as membranas foram incubadas overnight a 4ºC (ou 1 hora a 

temperatura ambiente, no caso do anticorpo contra β-actina) com anticorpo contra a 

proteína fosforilada que se desejava analisar. Foram feitas marcações, para ERK1/2 

fosforilada-Tyr 204 (1:1000) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA), Akt 

fosforilada-Thr308 (1:500) (Cell signaling Technology), JNK fosforilado-Thr 183/ Tyr 

185 (1:500) (Abcam), c-Jun fosforilado-Ser 63 (1:1000) (Sigma), p53 fosforilada-Ser 

15 (1:1000) (Cell signaling Technology) e β-actina (1:10000) (Millipore) Após 

incubação com o anticorpo primário, a membrana era lavada 3 vezes de 5 minutos 

com TBST e incubada por 1 hora a temperatura ambiente com anticorpos 

secundários conjugados a peroxidase (diluídos somente em TBST) contra seu 

respectivo primário. Os anticorpos secundários usados foram anti-coelho (1:2000) 

(Cell signaling Technology), anti-camundongo (1:2000) (KPL, Kirkegaard & Perry 

Laboratories, Inc.). Após incubação com secundário a membrana era lavada 3 vezes 

de 15 minutos com TBST e então tratada com reagentes quimioluminescentes 

(contendo luminol, um substrato para peroxidase) (Santa Cruz Biotechnology, Santa 

Cruz, CA). A quimioluminescência foi registrada por meio do fotodocumentador 

digital ImageQuant 350 (GE Healthcare) e as bandas de interesse foram 

quantificadas densitometricamente por meio do software ImageJ 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

 

 

 

 

 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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9. Análise da modulação gênica por arranjo de PCR em tempo real. 

 

 Foram usadas para analise células HEK-293T transfectadas com AT1-GFP. As 

células foram tratadas com angiotensina 100 nM, SII 30 µM e TRV120027 100nM 

por 6 horas. O RNA foi extraído usando o RNeasy MiniKit Qiagen (Cat. n º 74104) 

que utiliza método de coluna de afinidade acoplado a centrifugações, e o tratamento 

com DNase foi feito na própria coluna anteriormente a eluição e a quantificação do 

RNA total feita em espectrofotômetro no comprimento do ultra-violeta. O cDNA (DNA 

complementar) foi sintetizado a partir de  1 µg de RNA por amostra usando Kit RT2 

First Strand Kit Qiagen (Cat. nº 330401) baseado no uso de transcriptase reversa e 

ciclagem de temperatura. Para o arranjo de genes foi usado o Kit RT2 Profiler PCR 

Array – Human GPCR Signaling PathwayFinder (Cat. nº PAHS-071D). Este arranjo 

consiste em uma placa contendo 84 primers liofilizados para alvos gênicos 

relacionados com sinalização de receptores acoplados a proteína G além de 

controles negativos, de DNA genômico e primers para seis diferentes genes 

constitutivos. Aproximadamente 92% do cDNA proveniente da etapa anterior é 

adicionado de solução contendo tampão, polimerase, SYBR green e água, e dividido 

entre os 96 poços da placa.  O PCR em tempo real foi processado em termociclador 

BioRad CFX 96  (C1000TM termal Cycler) e os resultado analisado por software 

disponibilizado pela própria SABioscience-Qiagen para o arranjo em questão. 

 

 

10. Ensaio de migração 

 

Foram usadas células MDA-MB-231 para este ensaio. As células eram 

semeadas em placas de 24 poços com a aproximadamente 200.000 células por 

poço em meio DEMEM 10% SFB estreptomicina/penicilina. Dois dias após era 

adicionado o tratamento, sendo 6 poços mantidos somente com veículo neste caso 

DEMEM 10% SFB estreptomicina/penicilina, 6 com angiotensina 100nM, 6 com SII 

30 µM e 6 com TRV 120027 100 nM.  Após 24 horas cruzes eram feitas 

manualmente em cada poço com auxílio de uma ponteira de 10 µl e apoio da tampa 

da placa, o tratamento era então retirado, as células lavadas com PBS para retirada 

das que se soltaram durante o procedimento e adicionado DEMEM 
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esptreptomicina/penicilina (sem SFB). Duas fotos foram tiradas em cada poço, nas 

posições verticais da cruz (em cima e embaixo em relação ao centro) exatamente na 

mesma posição com 0h, 24h, e 48h após o procedimento.  

 

 

11. Análises estatísticas 

 

 Análises estatísticas de dados com mais de três grupos experimentais 

foram realizadas pelo teste One-Way ANOVA (analysis of variance), usando pós-

teste Newman-Keuls, para comparação de todos os grupos entre si, utilizando o 

software Prism GraphPad 5 (GraphPad, San Diego, CA). Análises entre dois 

grupos experimentais foram feitas utilizado o teste t-Student. Nos gráficos, os 

grupos designados com um asterisco (*) representam aqueles que com p<0,05 

demonstraram diferença em relação ao grupo controle, ou entre os próprios 

grupos de tratamento para cada experimento. 
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1. Perfil de fosforilação de quinases 

 

O perfil de fosforilação de quinases obtido a partir do tratamento de células 

HEK-AT1-GFP com veículo (controle), AngII 100nM, SII 30µM ou TRV120027 100nM 

por 10 minutos é apresentado na figura 4.  

Os dados quantitativos são mostrados na tabela 1, e representam a média da 

duplicata para cada quinase, normalizada pela média da marcação de referência da 

respectiva membrana. São mostrados valores de vezes em relação ao controle 

(considerado 1), valores positivos representam aumento e negativos diminuição dos 

níveis de fosforilação. 

 

 

 

                                    

 

 
Figura 4 - Perfil de fosforilação de quinases após ativação do receptor AT1 por 
AngII  SII ou TRV120027. Da esquerda para direita é mostrado o perfil de 
fosforilação de quinases obtido a partir de células HEK-AT1-GFP estimuladas ou não 
(controle) com AngII 100nM, SII 30µM ou TRV120027 100nM por 10 minutos. São 
mostradas as coordenadas para identificação das marcações, que estão 
especificadas na tabela 1, junto aos dados quantitativos.  
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Tabela 1- Resultados quantitativos do perfil de fosforilação de quinases após 
ativação do receptor AT1 por AngII  SII ou TRV120027. Os valores são mostrados 
em  vezes com relação ao controle. Valores maiores que 1,33  estão marcados em 
vermelho representando aumento, menores que -1,33 em verde representando 
diminuição.Para identificação do mapa completo, incluindo amostras referências, 
controles negativos além de identificação de lista para abreviações das quinases 
analisadas consultar o anexo 1. 
 
Membrana A. 

 

Coordenada 

 

AngII SII TRV 

A-A3, A4 p38α T180/Y182 1,04 1,15 -1,45 

A-A5,A6 ERK1/2 T202/Y204, T185/Y187 1,83 1,44 -1,21 

A-A7,A8 JNK pan T183/Y185, T221/Y223 1,06 1,15 -1,16 

A-A9,A10 GSK-3α/β S21/S9 1,35 1,41 1,16 

A-B3, B4 EGF R Y1086 -1,24 -1,25 -1,56 

A-B5,B6 MSK1/2 S376/S360 1,02 1,01 -1,36 

A-B7,B8 AMPKα1 T174 -1,19 -1,04 -1,20 

A-B9,B10 Akt S473 -1,20 1,18 -1,10 

A-C1,C2 TOR S2448 1,06 -1,09 -1,09 

A-C3,C4 CREB S133 1,05 -1,14 -1,27 

A-C5,C6 HSP27 S78/S82 -1,12 -1,13 1,07 

A-C7,C8 AMPKα2 T172 1,07 1,02 -1,07 

A-C9-C10 β-Catenin ___ -1,06 -1,04 -1,09 

A-D1,D2 Src Y419 1,06 -1,14 1,09 

A-D3,D4 Lyn Y397 -1,11 -1,28 -1,21 

A-D5,D6 Lck Y394 -1,33 -1,11 -1,08 

A-D7,D8 STAT2 Y689 1,05 1,06 1,12 

A-D9,D10 STAT5a Y694 -1,25 -1,07 -1,28 

A-E1,E2 Fyn Y420 -1,12 -1,36 -1,23 

A-E3,E4 Yes Y426 1,00 1,10 -1,07 

A-E5,E6 Fgr Y412 -1,13 -1,06 -1,13 

A-E7,E8 STAT6 Y641 1,00 1,11 -1,07 

A-E9,E10 STAT5b Y699 -1,11 1,18 -1,23 

A-F1,F2 Hck Y411 -1,13 -1,29 -1,20 

A-F3,F4 Chk-2 T68 -1,33 -1,11 -1,27 

A-F5,F6 FAK Y397 -1,09 1,03 -1,19 

A-F7,F8 PDGF Rβ Y751 1,07 1,73 1,16 

A-F9,F10 STAT5a/b Y694/Y699 -1,06 1,07 -1,20 

A-G3,G4 PRAS40 T246 -1,33 -1,17 -1,32 

 



Santos, G. A. Resultados 

39 
 

Membrana B. 

 

Coordenada  AngII SII TRV 

B-A13,A14 p53 S392 -1,19 -1,04 -1,32 

B-B11,B12 Akt T308 -1,21 -1,03 -1,15 

B-B13,B14 p53 S46 -1,19 1,00 -1,29 

B-C13,C14 p53 S15 -1,38 1,07 -1,26 

B-C15-C16 c-Jun S63 -1,59 1,13 -1,27 

B-D11,D12 p70 S6 Kinase T421/S424 -1,20 1,01 -1,15 

B-D13,D14 RSK1/2/3 S380/S386/S377 -1,28 1,03 -1,23 

B-D15,D16 eNOS S1177 -1,63 1,27 -1,24 

B-E11,E12 STAT3 Y705 -1,13 -1,04 -1,16 

B-E15,E16 PLC-γ1 Y783 -1,41 1,53 1,25 

B-F11,F12 STAT3 S727 1,17 1,09 1,19 

B-F13,F14 WNK1 T60 -1,33 1,18 1,09 

B-F15,F16 PYK2 Y402 1,29 1,68 1,35 

B-G11,G12 HSP60 -1,17 1,07 -1,03 

 

 

O perfil geral de fosforilação de quinases após ativação do receptor AT1 difere 

entre todos os grupos, Ang II, SII e TRV120027 e o controle e também entre os 

próprios grupos. Consideramos alterações na fosforilação maiores que 33% (1/3) 

(Xiao et al. 2010) entre os grupos e o controle, ou entre os prórpios grupos como as 

mais interessantes, dessa meneira destacam-se 16 quinases p38α, ERK1/2, GSK-

3α, EGF R, MSK1/2, Lck, Fyn, Chk-2, PDGF Rβ, PRAS40, p53, c-Jun, eNOS, PLC-

γ1, WNK1, PYK2, as quais os perfis de fosforilção são mostrados em detalhe na 

figura 5. 
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Figura 5 - Níveis de fosforilação de quinases após ativação do receptor AT1 por AngII, SII e TRV120027. São mostradas 
quinases com regulação de pelo menos 33% no seu nível de fosforilação em células HEK-AT1-GFP estimuladas com AngII 100nM 
( ), SII 30µM ( ) ou TRV120027 100nM ( )por 10 minutos. Os Níveis de fosforilação são mostrados em vezes de aumento 
(positivos) ou diminuição (negativos) em relação ao controle (considerado basal, isto é 1). 
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Algumas quinases se destacam por mostrarem níveis de fosforilação 

altamente diferenciados entre os grupos de tratamento. p38α, por exemplo, diminui 

sua fosforilação  em comparação ao  controle, em resposta a TRV120027 de 

maneira significativa enquanto praticamente não se altera nos outros tratamentos. 

ERK 1/2 também mostra um perfil muito interessante, sua fosforilação é aumentada 

ao tratamento com AngII, e também com SII, embora os níveis sejam menores aos 

verificados para AngII, mas para TRV120027 decaem. EGF R e MSK 1/2 se 

destacam, pois mostram uma diminuição significativa de fosforilação em resposta ao 

tratamento com TRV120027, mas não aos demais. Já PDGF Rβ e PYK2 têm seus 

níveis de fosforilação aumentados somente ao estimulo com SII. p53, c-jun e eNos, 

apresentam um perfil semelhante  com diminuição de fosforilação tanto para AngII, 

quanto para TRV120027, com SII sem alteração ou aumentado. 

 

 

2. Cinética de fosforilação de quinases. 

 

A cinética de fosforilação das quinases ERK 1/2, p53, JNK e Akt são 

apresentados na figura 6. Os níveis de fosforilação foram mensurados em células  

HEK-AT1-GFP estimuladas com AngII 100nM, SII 30µM ou TRV120027 100nM por 0 

(controle), 2, 5, 10 ou 20 minutos. São mostrados níveis de fosforilação 

normalizados pelo controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santos, G. A. Resultados 

42 
 

A.                                                                           B.                                                

0 5 10 15 20
0

1

2

3

Tempo (min)

fo
s

fo
-E

R
K

1
/2

 (
Y

2
0

4
)/


-a
c

ti
n

a

(v
e

z
e

s
 e

m
 r

e
la

ç
ã

o
 a

o
 c

o
n

tr
o

le
)

0 5 10 15 20
0

1

2

3

Tempo (min)

fo
s

fo
-p

5
3

 (
S

1
5

)/


-a
c

ti
n

a

(v
e

z
e

s
 e

m
 r

e
la

ç
ã

o
 a

o
 c

o
n

tr
o

le
)

                                                                           

D.                                                                    C. 

0 5 10 15 20
0

1

2

3

Tempo (min)

fo
s

fo
-J

N
K

 (
T

1
8

3
/Y

1
8

5
)/


-a
c

ti
n

a

(v
e

z
e

s
 e

m
 r

e
la

ç
ã

o
 a

o
 c

o
n

tr
o

le
)

0 5 10 15 20
0

1

2

3

Tempo (min)

fo
s

fo
-A

k
t 

(T
3

0
8

)/


-a
c

ti
n

a

(v
e

z
e

s
 e

m
 r

e
la

ç
ã

o
 a

o
 c

o
n

tr
o

le
)

 

                                                                                               

 

 

Figura 6 -  Cinética de fosforilação de ERK 1/2, c-Jun, p53, JNK e Akt após 
ativação do receptor AT1 com AngII, SII ou TRV120027. Fosforilação de ERK 1/2 
(A), p53 (B), JNK (C) E AKT (D) a partir de células HEK-AT1-GFP estimuladas com 
AngII 100nM ( ), SII 30µM ( )ou TRV120027 100nM ( ) por 0 (controle), 2, 5 
10 ou 20 minutos. Dados representando a média de  2 ou 3 experimentos 
independentes (n = 3 ou 2), * denota diferença em relação aos demais grupos de 
tratamento quando n=3 com p<0,05 usando One-Way ANOVA e pós teste Newman-
Keuls. 

 

 

 

 

 

* * 
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A cinética de fosforilação obtida para todas as quinases analisadas mostra 

diferenças, ou ao menos uma tendência de diferença entre os grupos de tratamento.   

No caso de ERK1/2 a fosforilação decorrente do estímulo com AngII tende a 

aumentar nos tempos iniciais (2 e 5 minutos) em maior nível se comparada à SII e 

TRV120027, que embora, também apresentam tendência de aumento, SII com seu 

maior em 2 minutos, e TRV120027 em 5 minutos este é menos pronunciado. A partir 

de 10 minutos os niveis diminuem em todos os tratamentos permanencendo 

próximos ao valor do controle. p53 mostra uma tendencia de pequeno aumento 

(aproximadamente 1,5 vezes em relação ao controle) ao longo do tempo, quando 

tratada com AngII ou TRV120027, enquanto para SII tende à diminuição, caindo pela 

metade os niveis de fosforilação com 10 minutos de estímulo. JNK mostra uma 

variação em relação aos três estímulos, com AngII a tendeência é um aumento de 

quase 3 vezes na fosforilação com 2 minutos e sustentação ao longo do tempo; SII 

se comporta de modo a aumentar os níveis de fsoforilação nos tempo iniciais 

calcançando o valor mais alto com 10 minutos e decaindo novamente; TRV mostra 

pequena diminuição dos níveis de fosforilação ao longo do tempo, e mostra 

diferença significativa em relação aos demias grupos. Para Akt o perfil sugerido é de 

manutenção da fosforilação equivalente ao cotrole ao longo do tempo para AngII e 

SII, enquanto TRV120027 mostra diminuição com 10 e 20 minutos, se mostrando 

significativamente diferente em relação aos outros tratamentos. 

 

 

3. Perfil de expressão gênica 

 

O perfil de expressão gênica obtido a partir do tratamento de células HEK-

AT1-GFP com veículo (controle), AngII 100nM, SII 30µM ou TRV120027 100nM por 6 

horas é apresentado na figura 7 por gráficos do tipo Heat map em que os dados de 

expressão são representados por uma escala de cores que vai do vermelho, máximo 

de expressão alcançado, passando pelo preto, expressão basal referente ao 

controle, até o verde, mínimo de expressão. 

* 
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Os dados quantitativos são mostrados na tabela 2, e representam vezes de 

expressão de RNAm em relação ao controle (estabelecido como 1), valores positivos 

representam aumento e negativos diminuição dos níveis de expressão. 
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Figura 7 - Perfil de expressão gênica após ativação do receptor AT1 por AngII  
SII ou TRV120027. Heat maps do perfil de expressão gênica de células HEK-AT1-
GFP não estimuladas (controle) ou estimuladas com (A) AngII 100nM, (B) SII 30µM 
ou (C) TRV120027 100nM por 6 horas. A escala de cores do verde ao vermelho vai 
do mínimo ao máximo de expressão como mostrado na figura, com preto 
determinando sem alteração em relação ao controle e o cinza genes que não 
tiveram expressão detectada. São mostradas as coordenadas para identificação dos 
genes, que estão especificados na tabela 2, junto aos dados quantitativos. Dados 
representando a média de 2 experimentos independentes (n=2). 
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Tabela 2- Resultados quantitativos do perfil de expressão gênica após ativação 
do receptor AT1 por AngII  SII ou TRV120027. Os valores são mostrados em  
vezes com relação ao controle e foram previamente normalizados pela expressão do 
gene housekeeping (destacado em cinza) . Estão destacados os genes em que a 
expressão difere em mais de 66 % entre os grupos de tratamento. 

 
 

Coordenada 
Gene 

AngII SII TRV120027 

A01 
Adenylate cyclase 5  

-1.34 - -1.18 - -1.24 - 

A02 
Adenosine A2a receptor  

1.01 - 1.06 - 1.00 - 

A03 
Adrenergic, beta-1-, receptor 

-1.43 - -1.40 - -1.91 - 

A04 
Adrenergic, beta-2-, receptor, surface  

-1.49 - -1.20 - -1.92 A 

A05 

Angiotensinogen (serpin peptidase 

inhibitor, clade A, member 8)  

1.06 
1
B -1.03 B 1.68 - 

A06 
Angiotensin II receptor, type 1  

-1.29 - -1.08 - -1.40 
1
A 

A07 
Angiotensin II receptor, type 2  

- 
1
C - C - C 

A08 

Angiotensin II receptor-associated 

protein  

-2.48 - -2.33 - -2.97 - 

A09 

V-akt murine thymoma viral 

oncogene homolog 1  

-2.30 - -2.42 - -2.51 - 

A10 
Arrestin, beta 1  

-2.20 - -2.34 - -2.23 - 

A11 
Arrestin, beta 2  

-1.22 - -1.40 - -1.95 - 

A12 

Brain-specific angiogenesis inhibitor 

1 

-2.20 - -2.12 - -1.57 - 

B01 
B-cell CLL/lymphoma 2  

-1.41 A -1.19 - -1.20 A 

B02 
BCL2-like 1  

-2.18 - -2.47 - -2.36 - 

B03 
Calcitonin Receptor  

1.99 B 2.89 - 2.07 - 

B04 
Calcitonin receptor-like  

-1.74 - -1.31 B -1.69 - 

B05 
Calcium-sensing receptor 

-6.84 - -3.23 - -1.39 - 

B06 
Chem-ine (C-C motif) ligand 2  

1.34 - 1.68 B 1.75 - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=135
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=153
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=154
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=186
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=57085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=57085
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=408
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=409
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=799
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=10203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=6347
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Coordenada 
Gene 

AngII SII TRV120027 

B07 
Chem-ine (C-C motif) ligand 4  

-1.97 - -1.31 B -1.96 - 

B08 
Cyclin D1  

-1.07 - 1.02 - -1.30 - 

B09 
Cyclin E1  

-1.70 - -1.56 - -1.99 - 

B10 
Cyclin E2  

1.04 - 1.22 - -1.02 - 

B11 

Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A 

(p21, Cip1)  

1.21 - 1.36 - 1.33 - 

B12 

Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B 

(p27, Kip1) -1.65 - -1.38 - -1.57 - 

C01 

CASP8 and FADD-like apoptosis 

regulator -1.86 - -1.58 - -1.67 - 

C02 
Collagen, type I, alpha 1 

-1.45 - -1.34 - -1.34 - 

C03 

Corticotropin releasing hormone 

receptor 1 -1.13 B -1.02 B 1.80 - 

C04 

Corticotropin releasing hormone 

receptor 2 -1.63 B -1.38 B -2.23 - 

C05 
Connective tissue growth factor 

-1.08 - 1.36 - -1.16 - 

C06 

Cytochrome P450, family 19, 

subfamily A, polypeptide 1 1.17 B 1.54 B 2.91 - 

C07 
Dopamine receptor D1 

1.24 B -1.17 B 2.66 - 

C08 
Dopamine receptor D2 

2.16 - 1.35 B 3.73 - 

C09 
Dual specificity phosphatase 14 

-1.76 - -1.62 - -1.93 - 

C10 
Endothelin 1 

-1.14 - -1.21 - -1.44 A 

C11 
Early growth response 1 

-1.51 A -1.54 A -2.46 A 

C12 

ELK1, member of ETS oncogene 

family -2.06 - -1.84 - -2.64 - 

D01 

ELK4, ETS-domain protein (SRF 

accessory protein 1) -2.35 A -2.31 A -2.17 A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=6351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=595
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=898
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=9134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=8837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=8837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1394
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1490
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1588
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1812
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1813
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=11072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=9170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=9170
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Coordenada 
Gene 

AngII SII TRV120027 

D02 
Fibroblast growth factor 2 (basic) 

-2.14 - -2.20 - -1.91 - 

D03 

FBJ murine osteosarcoma viral 

oncogene homolog -5.03 - -1.95 - -1.38 - 

D04 
Galanin Receptor 2 

1.71 B 2.72 B 1.69 B 

D05 
Glucagon receptor 

-1.28 - -1.06 B -1.85 B 

D06 

Guanine nucleotide binding protein 

(G protein), q polypeptide -1.21 - -1.08 - -1.23 - 

D07 
GNAS complex locus 

-1.21 - -1.10 - -1.39 - 

D08 
Glutamate receptor, metabotropic 1 

1.24 - 1.46 - 1.29 - 

D09 
Glutamate receptor, metabotropic 2 

-1.49 - -1.39 - -2.95 A 

D10 
Glutamate receptor, metabotropic 4 

1.48 B 1.56 B 1.06 - 

D11 
Glutamate receptor, metabotropic 5 

-1.31 - -1.10 - -1.54 - 

D12 
Glutamate receptor, metabotropic 7 

- C - C - C 

E01 
Intercellular adhesion molecule 1 

- C - C - C 

E02 
Interleukin 1, beta 

-1.29 - -1.14 B -1.28 - 

E03 
Interleukin 1 receptor, type I 

-2.58 - -1.72 - 1.06 - 

E04 
Interleukin 1 receptor, type II 

-2.68 - -2.08 B -1.48 - 

E05 
Interleukin 2 

- C - C - C 

E06 
Jun proto-oncogene 

-1.85 - -1.82 B -1.48 - 

E07 
Jun B proto-oncogene 

-2.56 - 1.17 B -1.13 - 

E08 

Luteinizing 

hormone/choriogonadotropin 

receptor 

1.01 B 1.36 - -2.55 - 

E09 
Lysophosphatidic acid receptor 1 

- C - C - C 

E10 
Lysophosphatidic acid receptor 2 

- C - C - C 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=9294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=1958
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2353
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=8811
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2642
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2778
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2914
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=2917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3553
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=7850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3558


Santos, G. A. Resultados 

49 
 

Coordenada 
Gene 

AngII SII TRV120027 

E11 
MYC associated factor X 

1.01 - -1.11 - 1.09 - 

E12 

Matrix metallopeptidase 9 (gelatinase 

B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV 

collagenase) 

-1.55 - -1.67 - -1.33 - 

F01 

V-myc myelocytomatosis viral 

oncogene homolog (avian) - C - C - C 

F02 
Nitric oxide synthase 2, inducible 

-1.47 - -1.36 - -1.45 - 

F03 
Opioid receptor, delta 1 

-1.48 B -1.27 B -1.28 - 

F04 
Opioid receptor, kappa 1 

-2.02 - -1.91 - -1.93 - 

F05 

3-phosphoinositide dependent 

protein kinase-1 -1.39 - -1.14 - -1.11 - 

F06 

Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, 

gamma polypeptide -7.57 - -2.76 - -2.41 - 

F07 
Protein kinase C, alpha 

-1.94 - -1.34 - 1.42 - 

F08 
Prostaglandin D2 receptor (DP) 

-1.57 - -1.24 - -1.54 - 

F09 

Prostaglandin-endoperoxide 

synthase 2 (prostaglandin G/H 

synthase and cyclooxygenase) 

- C - C - C 

F10 
Parathyroid hormone 1 receptor 

-1.32 - -1.15 - -1.19 - 

F11 

Regulator of G-protein signaling 2, 

24kDa -1.15 B 2.03 B 2.58 - 

F12 
Rhodopsin 

2.03 A 2.93 A 1.79 A 

G01 
Sphingosine-1-phosphate receptor 1 

-1.89 A -1.52 - -1.42 A 

G02 
Sphingosine-1-phosphate receptor 2 

-1.13 - 1.10 - -1.25 - 

G03 
Sphingosine-1-phosphate receptor 3 

-2.55 - -2.26 - -1.25 - 

G04 
Secretin receptor 

- C - C - C 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3725
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=3973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4318
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4986
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5997
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=6010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=6344
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Coordenada 
Gene 

AngII SII TRV120027 

G05 

Serpin peptidase inhibitor, clade E 

(nexin, plasminogen activator 

inhibitor type 1), member 1 

-2.22 - -1.27  - - 

G06 
Suppressor of cyt-ine signaling 1 

-1.66 A -1.77 A -1.60 A 

G07 
Tumor necrosis factor 

-1.78 - -2.21 - -2.79 - 

G08 

Thyroid stimulating hormone 

receptor -1.22 B -1.52 B -2.35 - 

G09 

Uncoupling protein 1 (mitochondrial, 

proton carrier) 1.41 - 2.12 - -1.08 - 

G10 
Vascular cell adhesion molecule 1 

- C - C - C 

G11 
Vascular endothelial growth factor A 

-1.21 - -1.25 - -1.05 - 

G12 

Tyrosine 3-

monooxygenase/tryptophan 5-

monooxygenase activation protein, 

zeta polypeptide 

-1.99 - -1.65 - -1.92 - 

2
H01 

Actin, beta 
-1.23 - -1.07 - -1.68 - 

H02 
Beta-2-microglobulin 

-1.17 - -1.04 - -1.21 - 

3
H03 

Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 1.00 - 1.00 - 1.00 - 

H04 

Hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase 1 1.08 - 1.12 - -1.17 - 

H05 
Ribosomal protein, large, P0 

-1.59 - -1.22 - -2.00 - 

  
 
1
 A. Entre controle e amostra, um apresentou ct (threshold cycle)>30 (significando pouca expressão) e o outro <30, 

indicando que o valor em vezes de alteração ao controle mostrado na tabela pode ter amplitude maior que o 
mostrado, mas é pelo menos o indicado. B. Tanto controle quanto amostra tem ct >30, dessa maneira o valor 
indicado pode variar muito (p>0,05) e novas analises são necessárias para confirmação. C. Amostra e controle tem 

ct>35 indicando que o gene não tem expressão detectável. 
2 

Os genes com coordenadas H01, H02, H03, H04 e H05 são mostrados na tabela, mas não na figura 7 em 

decorrência de terem sido usados como possíveis genes housekeeping, não tendo sido incluídos na analise por 
Heat map. 
3
 Gene usado como housekeeping, escolhido por ter a menor taxa de variação na expressão entre os 4 grupos 

analisados. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5054
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5054
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=5054
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=8651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=7124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=7253
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O perfil geral de expressão gênica após ativação do receptor AT1 diferiu entre 

todos os grupos testados, Ang II, SII e TRV120027 além de entre estes e o controle. 

Consideramos alteração no nível de expressão maior ou igual 66% (2/3) entre os 

grupos de tratamento como as mais interessantes, dessa meneira destacam-se 27 

genes, marcados na tabela 2 e representados graficamente na figura 8. 
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Figura 8 - Níveis de expressão gênica após ativação do receptor AT1 por AngII, SII e TRV120027. São mostrados genes em 
que o nível de expressão é pelo menos 66% diferente entre pelo menos dois dos tratamentos testados. Os estímulos foram feitos 
com AngII 100nM ( ), SII 30µM ( ) ou TRV120027 100nM ( ) em células HEK-AT1-GFP por 6 horas. Os Níveis de expressão são 
mostrados em vezes de aumento (positivos) ou diminuição (negativos) em relação ao controle (considerado 0). Dados 
representando 2 experimentos independentes (n=2). Observação: para identificação dos genes verifique a lista no anexo 2.
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Alguns genes se destacam por expressão altamente diferenciada entre os 

grupos de tratamento. CASR, FOS e PIK3CG foram altamente suprimidos ao 

tratamento com AngII comparado ao controle ou aos demais tratamentos, 

demonstrando pelo menos 4 vezes de diminuição. CRHR1 e CYP19A1 se destacam 

por expressão elevada com TRV120027 em comparação aos demais tratamentos, 

no caso do primeiro inclusive somente este peptídeo foi capaz de desencadear 

expressão. TRV120027 foi ainda capaz de diminuir a expressão de EGR1, GRM2, 

LHCGR, TNF, TSHR e ELK1 de maneira muito mais significativa que AngII e SII.  

CALCR, GALR2, RHO e UCP se destacam por ter a expressão elevada somente em 

resposta ao estímulo com SII.  

 

 

4. Ensaio de migração MDA-MB-231. 

 

A capacidade de migração celular em linhagem de tumor de mama humano 

MDA-MB-231, previamente estimuladas ou não (controle) com AngII 100nM, SII 

30µM ou TRV120027 100nM por 24 horas , é mostrada 24 e 48 horas ser feita ferida 

no tapete celular (figura 9). 
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Figura 9 - Migração relativa de células MDA-MB-231 estimuladas com AngII, SII  
ou TRV120027. É mostrada migração relativa ao tempo inicia (T0), ponto em que foi 
feita a ferida, e após com 24 e 48 horas em células MDA-MB-231 controle ou 
previamente estimuladas com AngII 100nM ( ), SII 30µM ( ) ou TRV120027 100nM 
( ) por 24horas. Dados representando 4 experimentos independentes (n=4), * 
denota diferença significativa ao controle com p<0,05 a partir de teste t-Student. 
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A capacidade de migração celular é aumentada em células pré-estimuladas 

com AngII, sendo cerca de 36% maior que o controle com 24 horas após ser feita a 

ferida e não se alterando mais até 48 horas. Os pré-tratamentos com SII e 

TRV120027 apresentaram uma capacidade de migração menor que AngII em 24 

horas, porém se mostrou similar em 48 horas. 
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No passado acreditava-se que a sinalização procedente da ativação dos 

GPCRs era exclusivamente dependente de proteína G, como uma via única de 

resposta. Hoje se sabe que outras proteínas podem participar da sinalização 

mediada por estes receptores, e que, portanto, a cascata de sinalização não segue 

um fluxo simples e exclusivo. As proteínas mais conhecidas por participar na 

sinalização dos receptores 7TM, independente da participação de proteína G, são as 

β-arrestinas nas suas isoformas 1 e 2, que desencadeiam vias especificas 

subsequentes à sua ativação (Luttrell et al., 2001; McDonald, 2000). A estrutura 

estabilizada entre o receptor e a molécula ligante foi mostrada como um fator 

decisivo para os diversos tipos de respostas desencadeadas “cascata abaixo” 

(Zimmerman et al., 2012). O conceito de que um mesmo receptor interagindo com 

ligantes diferentes poderia desencadear respostas distintas (deixando de ativar uma 

determinada via de sinalização) é muito diferente do conceito de antagonista, que no 

caso interage com um receptor mas age simplesmente como um bloqueador de sua 

ação. Este novo conceito leva à conclusão que as respostas associadas à ativação 

de GPCR não devem ser interpretadas apenas como “on” ou “off”. De fato, 

acreditasse que os padrões de sinalização são modulados refinadamente em um 

grau muito mais complexo, que notadamente é influenciado pela estrutura do ligante 

em questão (Kenakin & Carolina 2007), bem como possivelmente por outros 

aspectos que possam influenciar a dinâmica estrutural/funcional do receptor, tais 

como presença de proteínas adaptadoras, dimerização com outros GPCRs, e 

mesmo alteração da composição da membrana plasmática.  

Os agonistas seletivos capazes de funcionalmente separar as possíveis vias 

desencadeadas por um receptor 7TM, são extensivamente usados para estudos de 

como a regulação diferencial de vias tem influência nas respostas finais de um dado 

receptor. O receptor AT1 é particularmente interessante para esses estudos, pois os 

peptídeos SII e TRV120027 já estão bem caracterizados como agonistas seletivos 

para a via de β-arrestinas neste receptor (Wei et al., 2003; Violin et al., 2010). O 

peptídeo SII é largamente estudado, e as vias de sinalização desencadeadas 

quando este peptídeo se liga ao receptor AT1 estão principalmente relacionadas à 

família das Src quinases, e cascatas dependentes das MAPKs, ERK1/2 e JNK 

(Luttrell et al., 2001; Luttrell & Lefkowitz 2002; Lefkowitz & Shenoy 2005; Reiter & 

Lefkowitz 2006). O análogo TRV120027, embora estabelecido como ligante seletivo 
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para β-arrestinas, e mostrado como uma das promessas de drogas no controle de 

doenças influenciadas pela ativação do receptor AT1 (DeWire & Violin 2011), no 

entanto, foi muito pouco analisado quanto às respostas “finais” após sua interação 

com este receptor. Neste estudo nós realizamos uma análise comparativa do perfil 

de sinalização destes dois agonistas seletivos com leituras de possíveis alvos abaixo 

(“downstream”) ao acoplamento com as β-arrestinas.  

Nossos dados incialmente confirmam que a sinalização mediada pelo 

receptor AT1 varia conforme o ligante que está interagindo com o receptor. 

Consoante a literatura, nós ainda verificamos que as vias da proteína G e de β-

arrestinas desencadeadas pela ativação do receptor AT1 culminam em respostas de 

sinalização caracteristicamente diferentes (Tohgo et al., 2002; Rajagopal et al,. 

2006; Aplin 2007; Lee et al,. 2008). O fato mais interessante observado em nossos 

dados é no entanto que, embora SII e TRV120027 sinalizem inicialmente via β-

arrestina, as repostas “cascata abaixo” à ativação do receptor AT1 por estes ligantes 

é diferente. Nós mostramos que tanto o perfil de ativação de quinases na célula 

(resposta inicial), quanto de expressão gênica (resposta tardia) varia de acordo com 

o peptídeo que interage com receptor, mesmo que a via de acoplamento inicial, no 

caso β-arrestina, seja coincidente. Nossos dados são sustentados por estudos que 

demonstram que a estrutura é essencial nas vias de sinalização desencadeadas por 

GPCRs, incluindo estudos com SII que estabilizaria uma conformação específica do 

complexo β-arrestina-AT1 no endossomo (Tohgo et al., 2003; Zimmerman et al., 

2012).  

Algumas hipóteses para explicar como SII e TRV120027, mesmo partindo de 

uma sinalização comum via β-arrestina poderiam desencadear cascata abaixo 

respostas distintas podem ser levantadas. Nobles e colaboradores (2011) mostraram 

para o receptor β2-adrenérgico, que diferentes GRKs (proteínas que fosforilam a 

extremidade C-terminal dos receptores 7TM sinalizando para o recrutamento de β-

arrestinas) interagindo com o receptor podem levar a um padrão específico de 

resíduos fosforilados, uma espécie de código de barras biológico, que diferencia o 

modo como ocorre a interação de β-arrestinas com este receptor, e dessa forma 

podendo influenciar na estrutura do endossomo formado e subsequente interação de 

proteínas com o mesmo. Assim, GRKs diferentes, gerando “códigos de barras” 

diferentes, poderiam desencadear conformações distintas do complexo ligante-
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receptor-β-arrestina, seguido por alterações na estrutura dos endossomos e 

consequentemente na sua interação com moléculas de sinalização, desencadeando 

respostas distintas. Nossa hipótese seria a de que no receptor AT1, diferentes GRKs 

poderiam ter o mesmo efeito na fosforilação do receptor que o verificado para o 

receptor β2-adrenérgico. Dessa forma, SII e TRV120027 poderiam permitir a ação de 

isoformas distintas de GRKs, explicando as diferenças verificadas nas vias de 

sinalização cascata abaixo nos nossos dados. É interessante notar que existem 

duas isoformas de β-arrestina presentes nas células que participam da sinalização 

via receptor AT1,  β-arrestina 1 e β-arrestina 2, e que a sinalização diferencial 

decorrente da ativação preferencial de uma destas diferentes isoformas, embora 

ainda pouco estudada, é provável. Dessa forma, como uma possível explicação para 

o fenômeno que observamos em nossos dados, é possível que SII e TRV recrutem 

preferencialmente e/ou distintamente uma das isoformas de β-arrestina.  

Os dados mais relevantes obtidos a partir dos arranjos de quinases e arranjos 

de PCR em tempo real são os relacionados à via de sinalização JNK-c-jun-fos. 

Condizente aos dados para a quinase c-jun, que tem aumento nos níveis de 

fosforilação após o estímulo do receptor AT1 por SII, e diminuição por AngII, e dados 

do arranjo de PCR que mostram supressão da expressão dos genes fos e Jun B 

após estimulo por AngII, dados da literatura mostram que β-arrestina 2 é capaz de 

ativar a via JNK (McDonald, 2000). JNK é uma quinase que pode ativar c-jun 

juntamente com c-fos, que dimerizam podendo acarretar aumento da expressão 

gênica no núcleo (Massaro, et al., 2009). Dados obtidos com TRV120027 mostram 

menos influência nas vias de MAPKs por parte deste ligante, com diminuição de 

fosforilação de ERK 1/2 e p38α no ensaio de arranjo de quinases. No caso da 

cinética de fosforilação das quinases ERK1/2, c-Jun, p53, JNK e Akt  pode-se 

observar um perfil que tende a variar entre os tratamentos do receptor AT1 por AngII, 

SII ou TRV120027, o que dessa maneira corroboraria com nossos demais 

resultados, vale ressaltar, no entanto, que estes são dados preliminares. 

Nossos dados em células tumorais, mostrados no modelo de migração de 

células de tumor de mama MDA-MB-231, mostram diferenças de efeitos do agonista 

completo AngII e os agonistas seletivos testados. No entanto, estes dados são 

apenas preliminares e portanto são inconclusivos sobre diferenças funcionais 

significativas entre os agonistas seltivos. Por outro lado, tais dados preliminares, 
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somados aos dados aqui descritos para os arranjos de quinases e de PCR em 

tempo real mostram que estes peptídeos podem - em algum grau – levar a uma 

reprogramação das células de modo a influenciar no processo de migração, e 

provavelmente em muitos outros com relevância para outros eventos 

fisiopatológicos. Tais perspectivas, se mostram como interessantes investigações 

para o futuro do nosso laboratório e de outros grupos com interesse em GPCR e 

agonismo seletivo. 
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Nossos dados permitem concluir que embora os agonistas seletivos para o 

receptor AT1, SII e TRV120027, sinalizem preferencialmente através da via 

dependente de β-arrestinas, observando-se cascata abaixo suas respostas são 

caracteristicamente diferentes, influenciando distintamente a regulação do nível de 

fosforilação de quinases intracelulares bem como a expressão de alguns genes. 

Estes estudos alteram ainda mais o cenário sobre a sinalização desencadeada pelos 

receptores 7TM, mostrando que mesmo entre agonistas seletivos podem ocorrer 

“seletividades” ou “tendências” para a sinalização em maior ou menor grau por vias 

distintas cascata abaixo.  

Dessa forma, este trabalho contribui com a caracterização funcional de 

ligantes que tenham como alvo GPCRs, pois mostra de forma ainda mais completa 

os efeitos que diferentes ligantes desencadeiam quando interagindo com um mesmo 

tipo de receptores, e a regulação diferencial de suas complexas vias de sinalização.  

A figura 10 mostra um modelo esquemático das alterações particulares que 

cada ligante pode acarretar em um receptor, modificando o receptor e 

consequentemente os processos cascata abaixo e respostas. 
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Figura 10 - Modelo esquemático das diferenças de sinalização induzidas pela 
interação ligante/receptor. O ligante ao interagir com o receptor o modifica 
estruturalmente de maneira particular de forma que a resposta desencadeada possa 
ser modulada por esta estrutura adquirida. A figura ilustra que no caso do receptor 
AT1 os três ligantes testados, levam a uma resposta cascata abaixo diferente, 
embora esta resposta possa partir de vias equivalentes nos agonistas seletivos. 
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1. Mapa completo das membranas usadas para o ensaio de analise do Perfil de 
fosforilação de quinases, incluindo posição dos spots de Referência (Reference spot) e 
controle Negativo (PBS (Negative Control) 

 
Membrana A. 

A-A1, A1 Reference spot 

A-A3, A4 p38α T180/Y182 

A-A5,A6 ERK1/2 T202/Y204, T185/Y187 

A-A7,A8 JNK pan T183/Y185, T221/Y223 

A-A9,A10 GSK-3α/β S21/S9 

A-B3, B4 EGF R Y1086 

A-B5,B6 MSK1/2 S376/S360 

A-B7,B8 AMPKα1 T174 

A-B9,B10 Akt S473 

A-C1,C2 TOR S2448 

A-C3,C4 CREB S133 

A-C5,C6 HSP27 S78/S82 

A-C7,C8 AMPKα2 T172 

A-C9-C10 β-Catenin ___ 

A-D1,D2 Src Y419 

A-D3,D4 Lyn Y397 

A-D5,D6 Lck Y394 

A-D7,D8 STAT2 Y689 

A-D9,D10 STAT5a Y694 

A-E1,E2 Fyn Y420 

A-E3,E4 Yes Y426 

A-E5,E6 Fgr Y412 

A-E7,E8 STAT6 Y641 

A-E9,E10 STAT5b Y699 

A-F1,F2 Hck Y411 

A-F3,F4 Chk-2 T68 

A-F5,F6 FAK Y397 

A-F7,F8 PDGF Rβ Y751 

A-F9,F10 STAT5a/b Y694/Y699 

A-G1,G2 Reference spot 

A-G3,G4 PRAS40 T246 

A-G9,G10 PBS (Negative Control) 
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Membrana B. 

B-A13,A14 p53 S392 

B-B11,B12 Akt T308 

B-A17, A18 Reference spot 

B-B13,B14 p53 S46 

B-C13,C14 p53 S15 

B-C15-C16 c-Jun S63 

B-D11,D12 p70 S6 Kinase T421/S424 

B-D13,D14 RSK1/2/3 S380/S386/S377 

B-D15,D16 eNOS S1177 

B-E11,E12 STAT3 Y705 

B-E15,E16 PLC-γ1 Y783 

B-F11,F12 STAT3 S727 

B-F13,F14 WNK1 T60 

B-F15,F16 PYK2 Y402 

B-G11,G12 HSP60 

B-G17,G18 PBS (Negative Control) 

 

Lista de abreviações referente as quinases analisadas:  

  

Akt - Protein Kinase B (PKB) 

AMPKα1- AMP-activated protein kinase 1 

AMPKα2 - AMP-activated protein kinase 2 

Chk-2 -  Serine/threonine-protein kinase Chk2/ CHK2 checkpoint homolog 

c-Jun - jun proto-oncogene 

CREB- cAMP responsive element binding protein 

EGFR - Epidermal growth factor receptor 

eNOS - Nitric oxide synthase, endothelial 

ERK1/2 - Extracellular regulated MAP kinase 1 e 2 

FAK- Focal adhesion kinase 1 

GSK - Glycogen synthase kinase 

Hck  - Hemopoietic cell kinase 

HSP27 - Heat shock protein 27 

HSP60 - Heat shock protein 60 

JNK - c-Jun N-terminal kinase 



Santos, G. A. Anexos 

81 
 

Lck - lymphocyte-specific protein tyrosine kinase 

Lyn - Yamaguchi sarcoma viral (v-yes-1) oncogene homolog 

MSK1/2 - Ribosomal protein S6 kinase alpha 5/4 

p38α - Mitogen-activated protein kinase 14 isoform 1 

p53 - Cellular tumor antigen p53 

p70 S6 Kinase  - Ribosomal protein S6 kinase 

PDGF - Platelet-derived growth factor 

PYK2 - Protein tyrosine kinase 2 beta 

RSK1/2/3 -  Ribosomal s6 kinase 

Src - v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian) 

STAT2  - Signal transducer and activator of transcription 2 

STAT3 - Signal transducer and activator of transcription 3 

STAT5a/b - Signal transducer and activator of transcription 5a/b 

TOR  -  Target of rapamycin 

WNK1 - WNK lysine deficient protein kinase 1 

Yes - Yamaguchi sarcoma viral oncogene homolog 
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2. Lista de abreviações referente a figura 8. 

 

ADRB2 –Adrenergic, beta-2-, receptor, surfasse 

ARRB2 – β-arrestina 2 / Arrestin, beta 2 

CALCR - Calcitonin Receptor 

CASR - Calcium-sensing receptor 

CCL4 - Chemokine (C-C motif) ligand 4 

CRHR1 - Corticotropin releasing hormone receptor 1 

CRHR2 - Corticotropin releasing hormone receptor 2 

CYP19A1 - Cytochrome P450, family 19, subfamily A, polypeptide 1 

EGR1 - Early growth response 1 

ELK1- ELK1, member of ETS oncogene family 

FOS - FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog 

GALR2 - Galanin Receptor 2 

GCGR - Glucagon receptor 

GRM2  - Glutamate receptor, metabotropic 2 

IL1R1 - Interleukin 1 receptor, type I 

IL1R2 - Interleukin 1 receptor, type II 

JUNB - Jun B proto-oncogene 

LHCGR - Luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor 

p70 S6 Kinase  - Ribosomal protein S6 kinase 

PIK3CG - Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma polypeptide 

PRKCA - Protein kinase C, alpha 

RGS2 - Regulator of G-protein signaling 2, 24kDa 

RHO - Rhodopsin 

RPLP0: Ribosomal protein, large, P0 

S1PR3 - Sphingosine-1-phosphate receptor 3 

SERPINE1- Serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator 

inhibitor type 1), member 1 

TNF - Tumor necrosis factor 

TSHR  - Thyroid stimulating hormone receptor 

UCP1 - Uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier) 
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