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RESUMO 

 

ZANOTTO, C.Z. Papel da O-glicosilação com N-acetil-glucosamina (O-GlcNAc) no 

influxo e recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático em aorta de ratos: 

análise funcional. 2013. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

A O-glicosilação com N-acetil-glucosamina (O-GlcNAc) é uma modificação pós-

translacional altamente dinâmica que modula diversas vias de sinalização. O processo 

de O-GlcNAc é controlado por duas enzimas: a enzima OGT é responsável por catalisar 

a adição de N-acetil-glucosamina no grupo hidroxila dos resíduos de serina e treonina, 

enquanto a OGA catalisa a remoção de O-GlcNAc das proteínas modificadas. Proteínas 

com importante papel na função vascular são alvo de O-GlcNAc e o aumento da 

expressão de proteínas modificadas por O-GlcNAc promove aumento da reatividade 

vascular para estímulos contráteis. Um dos mecanismos de extrema importância no 

controle do tônus vascular está ligado à regulação da concentração de cálcio (Ca
2+

) 

intracelular, onde destacamos a participação do sistema STIM1/Orai1. As moléculas de 

interação estromal (STIM) atuam como sensores dos estoques intracelulares de Ca
2+ 

e as 

proteínas Orai representam as subunidades que formam os canais de Ca
2+ 

ativados pela 

liberação de Ca
2+ 

(CRAC). Neste estudo investigamos a hipótese de que o aumento dos 

níveis vasculares de proteínas glicosiladas aumenta a resposta contrátil em aorta de 

ratos, por mecanismos relacionados ao controle da concentração intracelular de Ca
2+

.Em 

nossos experimentos, utilizamos aortas torácicas de ratos incubadas com PugNAc 

(inibidor seletivo da OGA, ), por 24h. Utilizando protocolo experimental que 

permite avaliar contrações induzidas pelo influxo de Ca
2+

 e liberação de Ca
2+

 

intracelular, demonstramos que a incubação com PugNAc aumentou a resposta contrátil 

à PE bem como a contração durante o período de influxo de Ca
2+

, induzida pela 

reintrodução de solução fisiológica contendo Ca
2+

 (1,56 mM). O bloqueio dos canais 

CRAC com 2-APB (100 ) e gadolíneo (Gd
3+

,
 
100 ) diminuiu significativamente 

as contrações induzidas pelo influxo de Ca
2+

 em aortas incubadas com PugNAc. Além 

disso, estas aortas apresentaram aumento da expressão protéica de STIM1, o que 

resultaria em maior influxo de Ca
2+

. A contração induzida por cafeína (20 mM) e 

serotonina (10 ), a qual reflete a capacidade funcional do retículo sarcoplasmático 



 
 

(RS) em captar Ca
2+

,
 
foi maior em aortas incubadas com PugNAc.  O papel da Ca

2+
-

ATPase (SERCA) foi avaliado com a utilização de tapsigargina, bloqueador da SERCA. 

O efeito da tapsigargina foi semelhante em artérias incubadas com PugNAc e veículo, 

apesar do aumento de expressão proteica da SERCA em aortas incubadas com PugNAc. 

Como a proteína cinase C (PKC) é ativada por aumentos de Ca
2+

 intracelular, 

determinamos se a atividade de proteínas alvo da PKC estavam aumentadas. A 

incubação com PugNAc aumentou a expressão das formas fosforiladas da CPI-17, 

MYPT-1 e MLC. Em conjunto, estes resultados sugerem que a ativação de 

STIM1/Orai1, aumento da liberação de Ca
2+

 intracelular e ativação da via de sinalização 

da PKC podem representar mecanismos que modulam as alterações vasculares em 

resposta ao aumento de proteínas glicosiladas por O-GlcNAc.  

 

Palavras-chaves: O-GlcNAc. PugNAc. Glicosilação. Cálcio. STIM1/Orai1. Proteína 

cinase C. 
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ABSTRACT 

 

ZANOTTO, C.Z. Effects of augmented O-GlcNAcylation on calcium influx and 

calcium uptake by the sarcoplasmic reticulum in the rat aorta: functional analysis. 

2013. 74 p. Dissertation (master), Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Glycosylation with O-linked -N-acetyl-glucosamine (O-GlcNAc) is a highly dynamic 

post-translational modification. The process of O-GlcNAc is controlled by two 

enzymes: the OGT enzyme catalyses the addition of N-acetyl-glucosamine to the 

hydroxyl group of serine and threonine residues of a target protein, while OGA 

catalyzes the cleavage of O-GlcNAc from post-translationally-modified proteins. 

Proteins with an important role in vascular function are targets of O-GlcNAc and  

increased levels of proteins modified by O-GlcNAc increase vascular reactivity to 

contractile stimuli. The regulation of intracellular calcium (Ca
2+

) concentration, 

including the activation of STIM1/Orai1, is key in the control of vascular tone. The 

stromal interaction molecules (STIM) act as sensors of intracellular Ca
2+

 stores whereas 

the Orai proteins represent subunits of the Ca
2+

 release-activated Ca
2+ 

channels 

(CRAC). We hypothesized that increased levels of vascular O-GlcNAc proteins 

augment vascular contractile responses by altering mechanisms that regulate the 

intracellular Ca
2+

. Rat thoracic aortas were incubated with PugNAc (OGA selective 

inhibitor, ) for 24h. Using an experimental protocol that evaluates contractions 

induced by Ca
2+ 

influx and release, we demonstrated that incubation with PugNAc 

increases contractile responses to phenylephrine (PE) as well as the contraction induced 

by Ca
2+ 

influx, after depletion of intracellular Ca
2+ 

stores. The CRAC channel blockers, 

2-APB (100 ) and gadolinium (Gd
3+

, 100 ), significantly reduced the 

contractions induced by Ca
2+

 influx in aortas incubated with PugNAc. Furthermore, 

these aortas showed increased STIM1 protein expression, which could result in 

increased influx of Ca
2+

 and, in turn, increase vascular contraction. The contraction 

induced by the release of intracellular Ca
2+ 

stores, stimulated by caffeine (20 mM) and 

serotonin (10 ), was increased in aortas incubated with PugNAc. The Ca
2+

-ATPase 

(SERCA) inhibitor thapsigargin produced similar effects in arteries incubated with 



 
 

PugNAc or vehicle, despite the increased SERCA protein expression in aortas incubated 

with PugNAc. Since PKC is activated by increases in intracellular Ca
2+

 and arteries 

incubated with PugNAc show activation of PKC, we determined whether the activity of 

proteins that are targets of PKC was increased in PugNAc-treated aortas. Incubation 

with PugNAc increased the expression of phosphorylated forms of CPI-17, MYPT-1 

and MLC. Together, these results suggest that activation of STIM1/Orai1, increased 

release of intracellular Ca
2+ 

and PKC activation may represent mechanisms that 

modulate vascular responses upon increased O-GlcNAc proteins. 

 

Keywords:  O-GlcNAc.  PugNAc.  Glycosylation.  Calcium.  STIM1/Orai1.  Protein 

kinase C. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre as doenças crônicas de maior impacto (doenças cardiovasculares, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas), as doenças relacionadas ao sistema 

cardiovascular assumem atualmente uma importância única na sociedade, uma vez que 

representam a principal causa de morte no mundo, com estimativa de 17,5 milhões de 

mortes anuais, de acordo com a World Health Organization (WHO) 
[1]

. 

As doenças cardiovasculares também acarretam perda de qualidade de vida com 

limitação nas atividades de trabalho e de lazer e tem alto impacto econômico para as 

famílias, comunidades e a sociedade em geral 
[1, 2]

. Segundo a WHO, no ano de 2004 a 

hipertensão arterial liderou os casos de mortalidade no mundo, sendo responsável por 

13% das mortes, seguida pelo consumo de tabaco (9%), hiperglicemia (6%), inatividade 

física (6%) e excesso de peso e obesidade (5%) 
[2]

. 

O sistema cardiovascular é essencial para o transporte, distribuição e remoção 

das mais diversas substâncias nos tecidos do corpo. A distribuição de sangue para os 

tecidos é regulada principalmente pelo tônus vascular e pelos mecanismos que 

controlam e interferem diretamente com os processos de relaxamento e contração das 

células de músculo liso vascular (CMLV).   

Em condições fisiológicas, o músculo liso vascular encontra-se parcialmente 

contraído (tônus vasomotor) sob a influência de vários tipos de sinais regulatórios, 

como neural, endotelial, humoral e miogênico 
[3]

. Os componentes intrínsecos das 

CMLV, tais como receptores, canais iônicos e moléculas de sinalização, também 

participam diretamente dos processos de contração e relaxamento das CMLV. Desta 

maneira, um desequilíbrio na função destes componentes celulares pode levar à 

disfunção vascular. 

Acrescentando mais complexidade à regulação do tônus das CMLV e, 

consequentemente, à modulação da função vascular, tem-se demonstrado que muitos 

dos componentes intrínsecos das CMLV podem sofrer modificações pós-translacionais  

(MPTs), ou seja, alterações catalisadas enzimaticamente em proteínas, após sua síntese, 

podendo ocorrer exclusão de resíduos ou a adição reversível de um pequeno 

grupamento químico. As MPTs afetam as propriedades físico-químicas das proteínas, 

ocasionando, por exemplo, mudança na atividade ou na localização de uma determinada 

proteína 
[4]

.
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Entre as principais MPTs, podemos citar a fosforilação (adição do grupo fosfato 

– PO4), acetilação (adição de um grupo acetila – CH3CO), metilação (substituição de 

um hidrogênio por um grupo metil – CH3), a formação de pontes dissulfeto [ligação 

entre dois átomos de enxofre (S)], ubiquitinação (marcação por moléculas de ubiquitina) 

e a glicosilação (adição de sacarídeos) 
[4-6]

. Entre as MPTs, nosso laboratório tem 

interesse especial na glicosilação e em como esta modificação modula a função 

vascular. 

Glicosilação é a adição enzimática de sacarídeos [também conhecidos como 

açúcares, carboidratos ou hidratos de carbono devido à fórmula química empírica 

Cm(H2O)n] em sítios específicos de proteínas e lipídios 
[4]

.  

A glicosilação é descrita como uma das mais frequentes e complexas MPTs. 

Mais de 50% de todas as proteínas podem ser glicosiladas em mamíferos 
[7]

. A 

glicosilação tem muitas funções na célula: permite o correto modelamento de proteínas; 

confere estabilidade, pois algumas proteínas não glicosiladas são degradadas mais 

rapidamente; permite a adesão celular, como no caso das glicoproteínas de membrana 

que estão diretamente envolvidas nas funções biológicas dos linfócitos; e modula vias 

de sinalização intracelulares, uma vez que a glicosilação de proteínas pode aumentar ou 

inibir a atividade de diversas proteínas sinalizadoras 
[8, 9]

.  

Há muitos tipos de glicosilação: N-glicosilação, onde carboidratos são ligados 

quimicamente ao nitrogênio das cadeias laterais da asparagina ou da arginina;              

O-glicosilação, onde os sacarídeos se ligam ao radical hidroxila das cadeias laterais de 

serina, treonina, tirosina, hidroxilisina, ou hidroxiprolina; P-glicosilação, onde o açúcar 

é ancorado ao fosfato de uma fosfo-serina; C-glicosilação, onde o carboidrato é ligado a 

um carbono da cadeia lateral do triptofano; formação de uma ancoragem de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) (glipiação), onde um açúcar é ligado à fosfoetanolamina, 

à qual é ancorada ao grupo carboxil terminal de uma proteína 
[8, 9]

.  

Os dois tipos mais comuns de glicosilação são N- e O-glicosilação. No entanto, 

grande interesse tem sido direcionado a uma forma incomum de glicosilação: a            

O-glicosilação com N-acetil-glucosamina (O-GlcNAc), em que um grupamento de      

N-acetil-glucosamina (açúcar simples) é adicionado no oxigênio da hidroxila (O) do 

carbono ß de resíduos de serina (Ser) e treonina (Tre) de proteínas nucleares e 

citoplasmáticas 
[4, 7]

. 
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O-GlcNAc 

 

Acreditava-se que as proteínas glicosiladas ao serem sintetizadas eram 

direcionadas para compartimentos luminais ou extracelulares. Em 1984, foi relatado 

pela primeira vez, por Torres e Hart, um novo tipo de glicosilação com o carboidrato N-

acetil-glucosamina (GlcNAc) ligado a proteínas localizadas no citosol e organelas de 

diversos linfócitos 
[10]

. Após este trabalho, surgiram maiores evidências que indicavam 

um papel funcional ou significado biológico para a ligação de N-acetil-glucosamina ao 

oxigênio da hidroxila (O) da cadeia lateral (carbono ß) de alguns aminoácidos, a qual 

foi denominada em inglês O-GlcNAcylation 
[4]

, ou após tradução ao português                   

O-GlicoNAcilação e que neste trabalho será doravante denominada/abreviada como     

O-GlcNAc. 

A ligação do açúcar simples N-acetil-glucosamina a resíduos de Ser/Tre, via 

ligação com a hidroxila da cadeia lateral (carbono ß) destes aminoácidos, é controlada 

diretamente pela atividade de duas enzimas altamente conservadas, O-GlcNAc 

transferase (OGT; uridina difosfo-N-acetil glucosamina; polipeptídeo ß-N-

acetilglucosaminil transferase ou UDP-NAc transferase) e ß-N-acetilglucosaminidase 

(OGA ou O-GlcNAcase) 
[11-13]

. 

A enzima OGT possui em seu sítio catalítico um domínio capaz de se ligar com 

a uridina 5’-difosfato-N-acetilglucosamina (UDP-GlcNAc). Desta forma, a OGT é 

responsável por catalisar a adição de GlcNAc no grupamento hidroxil de resíduos de 

Ser/Tre, levando à formação de proteínas glicosiladas por O-GlcNAc. A OGT é 

encontrada no citoplasma, mitocôndrias e, preferencialmente, no núcleo.  A atividade da 

OGT é controlada pela concentração de UDP-GlcNAc, produto final da via de 

biossíntese da hexosamina (VBH) 
[14]

.  

A VBH (Figura 1) consome uma pequena fração de glicose (menos que 5 %) do 

total de glicose metabolizada e uma maior disponibilidade de glicose favorece o fluxo 

para esta via. A VBH apresenta os primeiros dois passos em comum com a via 

glicolítica: primeiro a hexoquinase produz glicose-6-fosfato pela fosforilação da glicose, 

que é convertida em frutose-6-fosfato. A seguir, a via diverge e a frutose-6-fosfato, na 

VBH, é convertida em glucosamina-6-fosfato, pela enzima glutamina:frutose-6-fosfato 

aminotransferase (GFAT), utilizando glutamina como doador do grupamento amino. A 

GFAT é considerada a enzima/etapa limitante desta via. A glucosamina-6-fosfato é 
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convertida a N-acetil-glucosamina-6-fosfato que, por sua vez, culmina na formação de 

UDP-GlcNAc. Uma vez formado, UDP-GlcNAc atua como precursor da MPT de 

proteínas por O-GlcNAc 
[14-16]

.  

Por outro lado, a OGA está envolvida com a remoção hidrolítica de O-GlcNAc 

das proteínas que sofreram MPT 
[17]

. OGA possui uma distribuição nos tecidos 

semelhante à OGT, mas ao contrário da OGT, está localizada principalmente no 

citoplasma. A inibição da enzima OGA representa uma ferramenta útil no estudo dos 

efeitos de O-GlcNAc, uma vez que a inibição da OGA promove aumento de proteínas 

O-GlcNAc 
[14]

. 

  

 

Figura 1. Via de biossíntese da hexosamina.  Enzimas envolvidas na via de formação 

do UDP-GlcNac, a partir de glicose, glutamina ou glucosamina, culminando na 

formação de proteínas glicosiladas por O-GlcNAc. GFAT – glutamina:frutose-6-fosfato 

aminotransferase; OGT – O-GlcNAc transferase; OGA – O-GlcNAcase.  Adaptado de 

Lima et al. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (2011) 
[16]

 e Hanover et al. Biochim Biophys Acta 

(2010) 
[15]

. 
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O-GlcNAc e doenças cardiovasculares 

 

Estudos recentes sugerem que proteínas importantes na função cardiovascular 

são alvos da O-GlcNAc. Níveis elevados de O-GlcNAc contribuem para a etiologia de 

diversas doenças que acometem uma grande parcela da humanidade, particularmente o 

diabetes. É importante ressaltar que os estudos sobre o O-GlcNAc no sistema vascular 

estão em fase bastante inicial. Consequentemente, muito deve ser explorado para 

descobrirmos a função da O-GlcNAcilação no sistema vascular e seu papel na disfunção 

vascular associada a doenças cardiovasculares e metabólicas.  

No sistema vascular, a OGA, bem como a OGT, são expressas tanto em células 

endoteliais quanto em células do músculo liso.  As alterações da expressão vascular 

destas enzimas tem sido relatadas na hiperglicemia/diabetes, envelhecimento e 

hipertensão arterial 
[4]

. 

Yang et al. descreveram um mecanismo molecular pelo qual estímulos 

nutricionais podem regular a sinalização da insulina através de O-GlcNAc, contribuindo 

para a etiologia da resistência à insulina e diabetes tipo 2. Neste trabalho, foi 

demonstrado que, após a indução com insulina, o fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

(PIP3) recruta a OGT a partir do núcleo para o citosol, formando um tipo de ligação, 

antes não reconhecido, OGT-PIP3. Esta ligação impede espacialmente a ligação       

PIP3-Akt, bloqueando a via de sinalização da insulina 
[18]

. Trabalho de McClain et al. 

demonstrou que a superexpressão da OGT no tecido adiposo e muscular de 

camundongos induz resistência à insulina e hiperleptinemia, resultado de uma 

desregulação da via da hexosamina 
[19]

. 

Estudos em nosso grupo demonstraram que o tratamento com inibidor seletivo 

da OGA (PugNAc 100 M, por 24 horas) aumenta o conteúdo global de proteínas       

O-GlcNAc, bem como promove aumento da resposta vascular a estímulos contráteis, 

como fenilefrina (PE) e serotonina 
[20]

, semelhante aos resultados obtidos após 

tratamento com ET-1. Em ratos hipertensos DOCA-sal, onde também encontramos este 

mesmo padrão de reatividade vascular, foi observado aumento do conteúdo vascular de 

proteínas O-GlcNAc, tanto em artérias de resistência do leito mesentérico quanto na 

aorta (leito de condutância) 
[21]

. Usando CMLVs em cultura, foi demonstrado que a      

O-GlcNAc contribui para os efeitos vasculares da ET-1 via ativação do sistema 

RhoA/Rho-cinase. CMLVs estimuladas com ET-1 exibem aumento tempo-dependente 
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da expressão da forma fosforilada da subunidade 1 da miosina fosfatase (MYPT-1, alvo 

da Rho-cinase), de CPI-17, que inibe a enzima miosina fosfatase, e da cadeia leve de 

miosina (MLC20), assim como da expressão e atividade de RhoA, e estes efeitos são 

mediados por aumento dos níveis de O-GlcNAc
 [22]

. 

Em concordância, Kim et al. observaram que glucosamina, a qual induz 

aumento de proteínas O-GlcNAc, aumenta a contração vascular estimulada com 

U46619, agonista tromboxano A2, pelo aumento da fosforilação da MYPT-1 (Tre
855

), 

CPI-17, MLC20 e atividade de RhoA. Os efeitos da glucosamina foram bloqueados pela 

inibição da OGT 
 [23]

. Esses estudos indicam que a O-GlcNAcilação interfere de forma 

negativa com processos vasculares, principalmente na reatividade vascular, e que        

O-GlcNAc talvez tenha uma participação direta na disfunção vascular associada a 

diferentes patologias. 

 

Regulação do Cálcio 

 

 Outro mecanismo extremamente importante no controle do tônus das CMLV 

está ligado à regulação da concentração de cálcio (Ca
2+

) intracelular, como discutido a 

seguir.  

O íon Ca
2+

 possui um papel fundamental na regulação de inúmeros processos 

biológicos, incluindo respostas de curta duração como secreção, excitação, contração, 

bem como respostas de longa duração como transcrição, divisão celular, metabolismo e 

apoptose 
[24]

. Embora seja indispensável à manutenção da vida, um aumento prolongado 

na concentração deste íon pode levar a célula à morte. Todas as células eucarióticas 

possuem diversos mecanismos para controlar as concentrações de Ca
2+

 extra e 

intracelular. 

A diferença na concentração de Ca
2+

 entre o citosol e o meio extracelular é em 

torno de 1/10.000, sendo a concentração no citosol aproximadamente 10
−7

-10
−8

 M e no 

meio extracelular 10
−2

-10
−3

 M. Este fato fascinante parece ter acontecido desde muito 

cedo na escala evolutiva, visto que várias reações metabólicas fazem uso de fosfato 

inorgânico (abundante no citosol) e que podem formar sais de Ca
2+

 com baixa 

solubilidade, levando a sua precipitação.
 
Isto requereu, por um lado, o desenvolvimento 

de mecanismos de extrusão e sequestro especializados na remoção do Ca
2+

 livre do 

citosol, precisamente regulados. Por outro lado, a manutenção de concentrações
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*Diferenciando retículo endoplasmático (RE) do retículo sarcoplasmático (RS): o RE é uma 

organela altamente versátil e multifuncional presente em praticamente todas as células. O RE 

possui dois componentes: RE liso e RE rugoso. O RE liso tornou-se especializado 

principalmente em células musculares, nas quais recebeu a denominação de RS, onde possui 

como função primordial o sequestro de Ca
2+

 do citosol, auxiliando o controle da contração 

muscular
 [28]

. O conceito de RS sempre foi considerado meramente como um nome alternativo 

para o RE no tecido muscular, porém novos estudos indicam que alterações funcionais possam 

existir entre RE e RS nas células musculares. Assim, com o avanço dos estudos no decorrer dos 

anos talvez será possível diferenciarmos estrutural e funcionalmente estes dois tipos de 

organelas.  

 

submicromolares de Ca
2+ 

foi evolutivamente aproveitada com o aparecimento de um 

sistema de sinalização, baseado na elevação rápida de sua atividade citoplasmática e 

movido pelo enorme gradiente eletroquímico do íon estabelecido através das 

membranas celulares, sejam elas plasmáticas ou as das organelas 
[25, 26]

.
                                                                

      

No interior da célula, os níveis de Ca
2+ 

podem ser regulados de formas distintas 

(Figura 2), sendo dois os principais sistemas mobilizadores de Ca
2+ 

nas células de 

músculo liso 
[27]

:                    

1. Influxo de Ca
2+ 

por meio de canais permeáveis ao Ca
2+ 

presentes na 

membrana plasmática – canais para Ca
2+ 

dependentes de voltagem (VOC), canais 

dependentes de ligantes (TRP) e canais para Ca
2+ 

ativados pela liberação de Ca
2+ 

(CRAC). 

2. Liberação de Ca
2+ 

de estoques intracelulares – na maioria das células a 

principal organela responsável por estocar o Ca
2+ 

é o retículo endoplasmático (RE)* que 

apresenta em sua membrana duas famílias distintas de canais especializados na 

liberação de Ca
2+ 

para o citosol, os receptores de rianodina (RyR) e os receptores de 

inositol 1,4,5-trisfosfato (IP3Rs).  

Neste trabalho avaliamos, por meio de experimentos funcionais, os efeitos do 

aumento nos níveis vasculares de O-GlcNAc sobre o influxo de Ca
2+ 

por meio dos 

canais CRAC e sobre a liberação de Ca
2+

 dos estoques intracelulares em CMLV. 

Investigamos também se o aumento de O-GlcNAc promove alterações nos mecanismos 

de regulação da concentração de Ca
2+ 

que contribuem para a ativação dos canais CRAC 

em condições de depleção do retículo sarcoplasmático (RS)*. [28] 

Fisiologicamente, durante a contração muscular, quando as CMLV são 

estimuladas por um agonista contrátil (por exemplo, fenilefrina), ocorre um aumento 

bifásico na concentração de Ca
2+ 

no citosol, resultando em contração celular. Este fato 

decorre da interação do agonista com seu receptor, levando a formação de trisfosfato de 

inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG). A contração inicial decorre do aumento da
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concentração de Ca
2+ 

intracelular por meio da ativação dos receptores para IP3 pelo IP3, 

correspondente ao Ca
2+

 armazenado no RS. A segunda fase de aumento de Ca
2+

 requer 

Ca
2+

 extracelular. Quando os estoques intracelulares de Ca
2+ 

são depletados, sinais do 

RS ativam canais de Ca
2+ 

presentes na membrana plasmática e resultam no influxo de 

Ca
2+ 

do meio extra para o intracelular. O mecanismo, no qual o RS atua como um 

capacitor, é conhecido como entrada de Ca
2+

 operada por estoques (SOCE, do inglês, 

store-operated Ca
2+

-entry). SOCE inicia-se com a ativação de canais iônicos altamente 

seletivos ao Ca
2+

 e que funcionam independentemente de voltagem.  Em muitos tipos 

celulares, SOCE resulta na ativação de uma corrente altamente seletiva ao Ca
2+

, não 

voltagem-dependente, denominada corrente CRAC, que ocorre através da ativação de 

canais do tipo CRAC 
[29]

.  

 

 

 

 

Figura 2. Principais mecanismos envolvidos na regulação da concentração de Ca
2+ 

intracelular no músculo liso.  VOC – canais para Ca
2+ 

dependentes de voltagem; 

CRAC – canais de Ca
2+ 

ativados pela liberação de Ca
2+

; RyR – receptores de rianodina; 

IP3R – receptores de inositol 1,4,5-trisfosfato; SERCA – enzima Ca
2+

-ATPase do RS;  

RS – retículo sarcoplasmático. 
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A fina regulação da concentração citosólica de Ca
2+

 é possível através dos 

mecanismos celulares envolvidos na modulação da entrada de Ca
2+

, como descrito 

anteriormente, mas também por mecanismos envolvidos na extrusão deste íon do 

citosol, permitindo a manutenção do repouso celular ou o relaxamento muscular. O 

efluxo de Ca
2+

 ocorre via ativação das enzimas Ca
2+

-ATPase da membrana plasmática 

(PMCA, do inglês, plasma membrane Ca
2+

-ATPase) e Na
+
-K

+
-ATPase, além da 

atividade do trocador sódio-cálcio (NCX, do inglês, sodium-calcium exchanger)
 [30]

. 

Outro mecanismo de extrema importância para diminuição dos níveis citosólicos de 

Ca
2+

 é a captação deste íon para o interior do RS pela ativação da enzima Ca
2+

-ATPase 

do retículo sarcoplasmático (SERCA, do inglês, sarco-endoplasmatic reticulum calcium 

ATPase) 
[31]

, como será abordado com mais detalhes posteriormente. 

Alterações nos mecanismos de regulação da concentração de Ca
2+

 intracelular 

são comumente descritos nas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, como na 

hipertensão arterial, por exemplo. Artérias de ratos espontaneamente hipertensos (SHR, 

do inglês, spontaneously hypertensive rat) apresentam aumento da sensibilidade 

contrátil ao Ca
2+

 extracelular 
[32]

. A concentração basal citosólica de Ca
2+

 está 

aumentada nas CMLV de aorta de ratos SHR quando comparada à concentração 

citosólica basal em CMLV de ratos normotensos Wistar Kyoto (WKY) 
[33]

. Nas mesmas 

condições, CMLV de aorta de ratos DOCA-sal exibem um aumento da concentração de 

Ca
2+ 

intracelular enquanto que em células de ratos normotensos esta condição não é 

verificada 
[34]

.  

Nas CMLV, o RS é o principal estoque intracelular de Ca
2+ 

e atribui-se à enzima 

Ca
2+

-ATPase do RS, também denominada SERCA, a primordial função de bomba de 

captação de Ca
2+

 do citosol para o interior do RS nas células musculares 
[31]

. 

A liberação de Ca
2+ 

de estoques intracelulares controla diversos processos 

celulares pela modulação de proteínas ligadoras de Ca
2+

. Os canais liberadores de Ca
2+ 

presentes no RS, como descrito anteriormente, são pertencentes a duas famílias: os 

receptores RyR e os IP3Rs, que atuam em resposta a uma variedade de estímulos e 

medeiam o efluxo do Ca
2+ 

do RS para o citosol da célula. 

A sinalização em condições de depleção do Ca
2+ 

do RS envolve a ativação das 

moléculas de interação estromal-1 (STIM1), uma proteína descrita como um sensor de 

Ca
2+  

no RS, e Orai1, uma proteína que constitui os canais CRAC.  

STIM1 está localizada no RS e, em condições onde o Ca
2+ 

é depletado do RS, 

sofre rápida e reversível translocação para a membrana plasmática, onde irá se associar 



29 
 

 

a Orai1 (Figura 3). Ocorre a formação de um complexo entre o RS e a membrana 

plasmática (ou, mais especificamente, entre as proteínas STIM1 e Orai) denominado 

“puncta”
 [35]

. 

 

 

 

Figura 3. Ativação do sistema STIM1/Orai1 como consequência da depleção dos 

estoques intracelulares de Ca
2+

.  Em condições basais, Orai1 encontra-se dimerizado 

na membrana plasmática e STIM1 encontra-se inativado no RS. Com a depleção dos 

estoques de Ca
2+

 do RS, STIM1 é ativado, se dimeriza e migra para a membrana 

plasmática. Dois dímeros de Orai1 se dimerizam entre si formando o poro funcional do 

canal CRAC. STIM1 e Orai1 interagem entre si, em uma formação denominada 

“puncta”, levando ao aumento dos níveis intracelulares de Ca
2+

. Este aumento é sensível 

a SERCA, que promove captação deste íon para o RS, reabastecendo os estoques 

intracelulares de Ca
2+

. Adaptado de Giachini et al. Braz J Med Biol Res (2011) 
[35] 

 

Inicialmente, foi demonstrado que a supressão da expressão de STIM1 em 

células S2 de Drosophila, reduzia significativamente a entrada de Ca
2+

, em presença de 

tapsigargina, um bloqueador de Ca
2+

-ATPase do RE 
[36]

. Tapsigargina estimula a 

depleção dos estoques intracelulares de Ca
2+

, resultando no influxo contínuo de Ca
2+

, 

via SOCE. A hiperexpressão de STIM1 em células Jurkat T aumenta a atividade dos 

canais CRAC, resultando em aumento no influxo de Ca
2+

, via canais CRAC 
[37]

. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=stim+giachini+brazilian+journal
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A descoberta de STIM1 representou um grande avanço na compreensão de 

SOCE, porém a melhor compreensão dos mecanismos moleculares associados à função 

de STIM1 surgiu após a descoberta da proteína denominada Orai1, localizada na 

membrana plasmática 
[35, 38]

. Demonstrou-se que a hiperexpressão de STIM1 e Orai1 

aumentava significativamente a corrente CRAC. A expressão simultânea de STIM1 e 

Orai1 em células de Drosophila resultou em grande ganho na função SOCE e 

demonstrou que juntas essas proteínas eram capazes de mediar SOCE 
[39]

.  

Dentre as inúmeras proteínas modificadas por O-GlcNAc com importante papel 

na função vascular, recentemente foi descrito que a proteína STIM1 é um alvo para     

O-GlcNAc. Zhu-Mauldin et al. (2012)
 
em um elegante estudo descreveram que STIM1 

é uma proteína alvo da O-GlcNAc em cardiomiócitos, pela imunoprecipitação de 

STIM1 de células tratadas com glucosamina (5 mM, por 1 hora) e células controle, 

seguido de imunoblot com anticorpo anti-O-GlcNAc. Também demonstraram que o 

aumento de proteínas O-GlcNAc previne a formação da interação entre STIM1 e Orai1, 

denominada “puncta”, atenuando a SOCE 
[40]

. Estes resultados proporcionaram um elo 

entre O-GlcNAc e a sinalização de Ca
2+

, visto o amplo papel da entrada de Ca
2+

 

operado por estoques na concentração de Ca
2+

 intracelular, como já descrito 

anteriormente. 

Por conhecermos os efeitos causados pelo aumento nos níveis de O-GlcNAc na 

vasculatura e visto a importância da sinalização STIM1/Orai1 na homeostasia 

intracelular de Ca
2+

 em CMLV, torna-se pertinente o estudo das consequências 

funcionais e celulares nos mecanismos de regulação da concentração intracelular de 

Ca
2+

 frente a aumento dos níveis de proteínas glicosiladas por O-GlcNAc. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 
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Disfunção Vascular
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2 HIPÓTESE 

 

Considerando que: 

 O-GlcNAc modula respostas vasculares a estímulos contráteis; 

 O-GlcNAc ocorre em proteínas nucleares e citoplasmáticas; 

  STIM1 é uma proteína alvo para O-GlcNAc; 

  A sinalização da via STIM1/Orai1 é importante para a homeostasia intracelular 

de Ca
2+

;  

 A concentração intracelular de Ca
2+ 

é importante para as respostas vasculares a 

estímulos vasculares. 

 

Formulamos a seguinte hipótese de trabalho: 

A elevação dos níveis vasculares de proteínas glicosiladas com N-acetil-

glucosamina (O-GlcNAc) promove aumento da resposta contrátil em aorta de ratos, 

por mecanismos relacionados ao controle dos níveis intracelulares de Ca
2+

, onde 

destacamos a participação do sistema STIM1/Orai1. Além disso, propomos que 

alterações funcionais de proteínas que controlam a concentração intracelular de Ca
2+

 

modulariam a atividade de proteínas dependentes de Ca
2+

 como, por exemplo, a 

proteína cinase C (PKC), o que também poderia contribuir para as alterações de 

reatividade vascular observadas com altos níveis de O-GlcNAc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Esquema ilustrativo da hipótese de trabalho 
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