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RESUMO 
 
Simões Sato AY. Identificação e caracterização das interações do gene ID1 em 
células mesangiais humanas. [tese (Doutorado em Fisiologia e Biofísica)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010.  

 

As células mesangiais (CM) apresentam papel essencial na fisiologia glomerular 

normal, e alterações em seu fenótipo levam ao desenvolvimento de glomerulopatias, 

como a nefropatia diabética e glomerulosclerose. A fase tardia da glomerulopatia 

diabética é caracterizada por fibrose e morte por apoptose das CM. Portanto, a 

identificação de novos elementos envolvidos nas modificações patológicas das CM 

facilitaria a compreensão da fisiopatologia das doenças glomerulares. A família de 

genes ID está implicada em processos celulares distintos, como proliferação, 

diferenciação e apoptose. O presente estudo tem por finalidade investigar as 

interações do gene ID1, com o DNA e/ou proteínas, em CM humanas imortalizadas. 

Experimentos de imunoprecipitação de cromatina (ChIP) e imunoprecipitação 

demonstraram que Id1 interage de maneira altamente específica com o fator de 

transcrição USF2, inibindo a atividade transcricional deste. Adicionalmente, análise 

de bioinformática desvendou sítios de ligação de USF2 na região promotora dos 

genes THBS1, PAI1 e BAX. TGFβ-1 e a superexpressão de USF2 estimulam a 

expressão de THBS1 e BAX, genes pró-fibrótico e pró-apoptótico respectivamente. 

Além disso, observamos que TGFβ-1 e USF2 induzem enquanto que BMP-7 e ID1 

previnem a apoptose em CM. Neste estudo demonstramos que Id1 apresenta um 

mecanismo de ação particular em CM e antagoniza a morte celular induzida por 

TGFβ-1. Em suma, nossos dados apontam para uma nova via molecular envolvida 

na patogênese das doenças renais crônicas.  

 

Palavras-chave: Células mesangiais. ID1. Nefropatia diabética. Fibrose. Apoptose. 

Expressão gênica.   

 

 



ABSTRACT 
Simões Sato AY. Identification and characterization of ID1 gene interactions in 
human mesangial cells [Ph. D. thesis (Physiology and Biophysics)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 
 

 

Mesangial cells (MC) play an essential role in normal function of the glomerulus, and 

MC phenotypic changes lead to the development of glomerular diseases, such as 

diabetic nephrophaty. The late phase of diabetic glomerulopathy is characterized by 

fibrosis and death of MC. Thus, the identification of novel elements involved in these 

alterations would facilitate the comprehension of the pathophysiology of glomerular 

diseases. The ID (Inhibitors of DNA binding) family of genes has been implicated in 

diverse cellular processes, such as proliferation, differentiation, and apoptosis. In the 

present study we investigate the ID1 gene interactions, with DNA and/or proteins, in 

immortalized human MC (hIMC). By chromatin immunoprecipitation (ChIP) and 

(co)immunoprecipitation assays we showed that Id1 interacts with the transcription 

factor USF2, inhibiting its activity. Bioinformatics analysis disclosed USF2 binding 

sites in the promoter region of PAI1; THBS1 (pro-fibrotic) and BAX (pro-apoptotic) 

genes. In fact, TGFβ-1 and USF2 stimulated THBS1 and BAX expression. In 

addition, TGFβ-1 and USF2 overexpression increased whereas BMP-7 and Id1 

decreased apoptosis rates in hMC. In this study we demonstrated that Id1 binds 

specifically to USF2 and antagonizes TGFβ-1-induced death by inhibiting USF2 

activity in human MC. In conclusion, our results point to a novel molecular path 

involved in the pathogenesis of glomerular diseases. 

 

Key words: Mesangial cells. ID1. Diabetic nephrophaty. Fibrosis. Apoptosis. Gene 

expression. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUÇÃO 
 



 

1.1 Os rins 

 

Os rins são os principais órgãos excretores dos vertebrados; localizam-se na 

região retroperitoneal, um de cada lado, medindo em humanos aproximadamente 11 

cm de comprimento, 5 cm de largura e 3 cm de espessura. Os rins têm como 

funções eliminar substâncias tóxicas oriundas do metabolismo, manter a 

concentração de eletrólitos corporais, regular com precisão o equilíbrio ácido-base, a 

osmolaridade e o volume de líquido corporal, além de atuar como órgãos 

endócrinos, produzindo e secretando hormônios como a eritropoietina, renina e 

prostaglandinas. Morfologicamente podemos dividir o rim em quatro estruturas 

principais básicas: glomérulos, túbulos, vasos e interstício. Danos nestas estruturas 

e distúrbios no funcionamento normal dos rins estão diretamente relacionados a 

altas taxas de morbidade e mortalidade. As doenças renais crônicas perpassam esta 

divisão anátomo-morfológica acometendo ao longo do tempo todas as estruturas, 

culminando com a insuficiência renal crônica.  

Dentre estas estruturas destacamos o glomérulo, o qual é formado por um 

tufo capilar constituído por uma estrutura microvascular altamente especializada, 

responsável pela filtração do plasma para posterior formação da urina. O glomérulo 

renal maduro contém quatro tipos celulares: células epiteliais parietais, que formam 

a cápsula de Bowman, células epiteliais viscerais (os podócitos), que circundam a 

camada mais externa da barreira de filtração glomerular, células endoteliais 

fenestradas, que se encontram em contato direto com o sangue, e as células 

mesangiais, situadas entre as alças capilares [1]. Em resposta à lesão, motivada por 

diferentes causas, as células glomerulares podem ser levadas a diferentes 

processos, incluindo aumento da proliferação, desdiferenciação, hipertrofia, 

senescência, e morte (apoptose ou necrose) [2] , fenômenos inerentemente 

relacionados à patogênese de inúmeras doenças renais. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Doenças renais: as glomerulopatias 

 

Dentre as moléstias que acometem os rins, as doenças glomerulares são uma 

das principais causas do aparecimento e desenvolvimento da insuficiência renal 

crônica. Essas doenças têm sido classificadas clinicamente em dois grandes grupos, 

conforme apresentação clínico-patológica: síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. A 

síndrome nefrítica é definida pelo aparecimento de edema, hipertensão arterial e 

hematúria (geralmente macroscópica); já a síndrome nefrótica caracteriza-se por 

proteinúria, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. Porém, uma 

classificação alternativa, preferida pela maioria dos autores, caracteriza estas 

doenças de acordo com o principal tipo celular lesado. Portanto, orientando-se por 

esta premissa, as doenças glomerulares podem ser consideradas como 

consequência do dano primário a três dos quatro tipos celulares existentes no tufo 

glomerular: células mesangiais, podócitos e células endoteliais [2]. Dentre essas, 

será discutido em mais detalhes em tópico posterior as características, o papel e o 

envolvimento das células mesangiais na patogênese destas doenças. Além disso, 

podemos classificar as glomerulopatias separando-as em agudas e crônicas. As 

glomerulopatias que levam à falência renal aguda estão diretamente relacionadas à 

infecção, hipotensão e a ação de agentes nefrotóxicos [3-6]. Já as glomerulopatias 

crônicas caracterizam-se principal e primordialmente pelo posterior desenvolvimento 

de fibrose intersticial, secundária ou não à glomerulopatia primária aguda ou a 

doenças sistêmicas, impedindo a filtração glomerular normal e levando à falência 

renal terminal [7]. Podemos citar como principais causas da doença renal crônica o 

diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) [8, 9].   

Com relação a HAS, a falta do monitoramento da hipertensão sabidamente 

leva a um risco aumentado de morbidade e mortalidade devido a problemas 

cardiovasculares [10], bem como a um declínio da função renal. A hipertensão arterial 

altera a fisiologia renal por vias de aumento da fração de filtração de sódio, aumento 

da resistência renovascular, ocorrência de lesões microvasculares, e pela ativação 

do sistema renina-angiotensina, exacerbando a hipertensão essencial já existente, 

criando assim um “círculo vicioso”. Dados epidemiológicos sugerem que 

aproximadamente 90% dos pacientes em estágios severos de doença renal crônica 

também são hipertensos [11]. Ao mesmo tempo, dados da literatura demonstram 



 

claramente uma significativa redução da taxa de progressão da doença renal crônica 

quando a hipertensão pré-existente é tratada. Diversos estudos vêm demonstrando 

importantes reduções na progressão da doença renal crônica com o uso de drogas 

bloqueadoras do sistema renina-angiotensina, comparadas com a mesma redução 

na pressão arterial atingida por outros anti-hipertensivos.  

Ainda não está totalmente esclarecida a fisiopatologia dos efeitos deletérios 

da hipertensão nos rins de pacientes com doença renal crônica; sabe-se, contudo, 

que aumento progressivo da resistência vascular intra-renal precede quaisquer das 

mudanças já descritas na estrutura renal [12]. 

 

 

1.2.1 A nefropatia diabética (ND) 

 

Conforme descrito anteriormente, os glomérulos podem ser lesados direta ou 

indiretamente por fatores inflamatórios e/ou tóxicos, bem como em decorrência de 

doenças sistêmicas. Dentre estas, podemos citar como uma das principais 

responsáveis pela maior parte dos casos de insuficiência renal crônica o diabetes 

mellitus (DM) [13,14]. O DM, independentemente de sua etiologia, provoca um 

conjunto heterogêneo de lesões em diferentes órgãos (incluindo os rins) ao longo 

dos anos, e isso se deve principalmente às elevadas taxas de glicemia. De fato, a 

nefropatia diabética (ND) tem sido considerada a principal causa de doença renal 

crônica em estágios finais no mundo [15-22], e embora possa haver alguma variação, 

todas as modificações na função renal que serão mencionadas aqui se relacionam 

com ambos os tipos de diabetes (1 e 2) [23]. 

 Fisiopatologicamente, a ND é resultado da interação entre fatores 

metabólicos e hemodinâmicos. As alterações patológicas incluem hipertrofia renal, 

acúmulo de matriz extracelular (MEC) e morte celular, os quais contribuem para a 

glomerulosclerose, levando à proteinúria e, como consequência, à falência renal [20]. 

Os mecanismos básicos destas alterações envolvem a produção de citocinas e de 

fatores de crescimento induzidos pela hiperglicemia, promovendo a infiltração de 

leucócitos, proliferação celular anormal e a produção de proteínas de matriz. Sabe-

se que a hiperglicemia desencadeia uma série de eventos intracelulares nas células 

tubulares e glomerulares, incluindo a geração de espécies reativas de oxigênio 



 

(ROS), ativação das vias PKC e MAPK, e ativação de fatores de transcrição; 

atuando através destas diferentes vias, a alta glicose estimula fatores pró-

inflamatórios e pró-fibróticos, bem como a hipertrofia celular [18].  

Clinicamente, a evidência mais precoce da ND é a detecção de pequenas 

elevações nas taxas de albumina na urina (microalbuminúria), sendo tais pacientes 

rotulados nefropatas incipientes. Sem as devidas intervenções, aproximadamente 

60-80% dos indivíduos com diabetes apresentando microalbuminúria têm sua taxa 

de excreção de albumina urinária aumentada em aproximadamente 10-20% ao ano, 

estendendo-se por um período de 10 a 15 anos. Vários fatores de risco têm sido 

relacionados ao desenvolvimento da microalbuminúria; incluindo a própria 

hiperglicemia, hiperlipidemia, obesidade central, hipertensão arterial sistêmica e o 

tabagismo. Seguindo-se o estabelecimento da nefropatia incipiente, após um 

período mais tardio, a taxa de filtração glomerular (TFG) gradualmente decai [15, 16]. 

Alterações nas células mesangiais continuam sendo consideradas como o epicentro 

do dano renal na doença diabética [22,24] e responsáveis pelo decaimento da taxa de 

filtração. Além disso, inúmeros estudos nos últimos anos documentam que a 

lesão/perda dos podócitos também levam diretamente à proteinúria observada na 

ND. O dano e morte dos podócitos também influenciam a progressão da 

glomerulosclerose em pacientes com ND, e consequentemente a redução da TFG 
[20]. Estudos clínicos detectaram a presença de podócitos na urina de 53% dos 

pacientes diabéticos tipo 2 com microalbuminúria e em 80% com macroalbuminúria, 

enquanto que na urina de indivíduos controle normais não foram detectadas tais 

células [19, 25, 26]. 

Análises histológicas evidenciam a expansão e a extensiva deposição de 

matriz extracelular (MEC) no mesângio como sendo o mais evidente achado da 

glomerulopatia secundária ao diabetes [15,22]; isso leva ao espessamento da 

membrana basal glomerular (MBG), glomerulosclerose e fibrose túbulo-intersticial. 

Este aumento da síntese e redução da degradação de MEC é mediado por vários 

fatores, incluindo a angiotensina II, o fator de crescimento de tecido conectivo 

(CTGF) e o fator de crescimento transformador beta (TGFβ); sendo o colágeno 

(tipos III, IV e VI), fibronectina, laminina e proteoglicanos os principais componentes 

de matriz alterados [17].  

Com a expansão de matriz no mesângio, ocorre a constrição dos capilares 

glomerulares, o que por sua vez provoca a redução da superfície de filtração 



 

disponível e o estreitamento ou mesmo a oclusão do lúmen capilar. Outros estudos 

recentes mostram que além dos distúrbios metabólicos e hemodinâmicos citados, 

inflamação também está envolvida na patogênese da ND. Os níveis de uma série de 

marcadores inflamatórios elevam-se com a progressão da nefropatia nesses 

pacientes. Como exemplo, já foi demonstrado o aumento da expressão da proteína 

quimioatraente de monócitos-1 (MCP-1) e o acúmulo de macrófagos em modelos 

animais de ND [22].  

Embora haja um crescente entendimento tanto em nível molecular como 

celular dos mecanismos que governam as modificações patológicas na doença renal 

diabética, a sequência cronológica exata dos eventos que levam a estas 

modificações histológicas e funcionais ainda não está totalmente elucidada. Assim, 

são necessários estudos adicionais que possam identificar novos agentes 

envolvidos na patogênese da ND, podendo facilitar o desenvolvimento de novos 

tratamentos e intervenções mais precoces, reduzindo a prevalência e o impacto 

desta doença. 

 

 

1.3 As células mesangiais (CM) 

 

O mesângio representa uma estrutura chave com papel essencial no 

processo de filtração glomerular. As células mesangiais constituem cerca de 30% da 

população total das células do glomérulo [27], e desempenham funções importantes 

para o funcionamento normal destes. São responsáveis pelo  suporte estrutural para 

as alças dos capilares glomerulares, pela modulação da hemodinâmica glomerular e 

superfície de ultrafiltração; além disso, produzem e secretam substâncias vasoativas 

(AngII), citocinas (IL-2), e proteínas de matriz extracelular [28,29].  

A origem embrionária e a morfologia das CM são extremamente parecidas 

com as das células de músculo liso vascular (CMLV) e, de maneira similar, possuem 

muitas das proteínas constituintes do sistema de contração celular encontrado 

nessas últimas, principalmente miofilamentos de alfa-actina, conferindo a estas 

células capacidade de contração e relaxamento. Esta capacidade contrátil, 

juntamente com a disposição dentro dos glomérulos onde circundam os capilares 

sanguíneos, permite que as CM participem do controle da hemodinâmica glomerular, 



 

variando a superfície de filtração à medida que se relaxam ou contraem em resposta 

a agentes vasoativos. Assim, a taxa de filtração glomerular é ajustada de acordo 

com o balanço entre as ações das substâncias que estimulam a contração das CM, 

como a angiotensina II e a endotelina, ou o relaxamento, como o peptídeo 

natriurético atrial e o óxido nítrico [30-32]. 

Nas últimas duas décadas têm-se verificado que em resposta a determinados 

estímulos, as células mesangiais alteram seu fenótipo e suas funções, contribuindo 

para o desenvolvimento de doenças glomerulares, como a glomerulosclerose 

hipertensiva, nefropatia diabética e glomerulonefrites mesângio-proliferativas [33].   

Os principais achados encontrados nas CM nestas condições são o acúmulo 

de proteínas de matriz extracelular (MEC), aumento de proliferação (inexistente em 

condições normais), hipertrofia, além de apoptose e/ou necrose [2, 28, 34, 35].  

O transporte de glicose nas CM dá-se principalmente pelos transportadores 

GLUT1. A importância deste transportador foi evidenciada pela sua super-expressão 

em CM em cultura, a qual gerou uma produção excessiva de proteínas de matriz, 

mesmo em condições normais de glicemia. Além disso, a produção da proteína de 

matriz fibronectina em CM induzida pela glicose mostrou-se reduzida com o 

implemento de um “anti-sense” para GLUT1. O fator de crescimento TGFβ também 

é capaz de aumentar a captação de glicose nas células mesangiais por ativar a 

transcrição e a tradução de GLUT1 [36].  

A resposta das células mesangiais frente à hiperglicemia relaciona-se 

primariamente à geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), iniciando uma 

complexa série de eventos moleculares que levam ao aumento de fatores como 

TGF-beta, CTGF e fatores pró-inflamatórios (MCP-1, migração e acúmulo de 

monócitos/macrófagos); sendo que o papel integral dessas moléculas no estímulo 

da hiperplasia/hipertrofia mesangial, morte celular e acúmulo de MEC ainda não foi 

elucidado.  

  

 

 

 

 

 



 

1.4 A sinalização do TGF-beta (TGF β) e sua implicação na ND  

 

Vários fatores de crescimento, citocinas, quimiocinas e agentes vasoativos 

têm sido implicados na patogênese da nefropatia diabética. Dentre esses fatores o 

TGFβ é possivelmente o mais importante. O TGFβ é um membro de uma 

superfamília de fatores de crescimento que leva o mesmo nome, compreendendo 

um grande número de proteínas extracelulares solúveis que incluem, além do 

próprio TGFβ, activinas, fatores de crescimento e diferenciação (GDFs) e as Bone 

Morphogenetic Proteins (BMPs). Essas citocinas são pleiotrópicas, estando 

envolvidas em diversos processos biológicos como crescimento, diferenciação, 

sobrevivência, morte, migração, e adesão celular em diferentes tipos celulares [37,38].  

A sinalização de TGFβ é mediada predominantemente pela via dependente 

das proteínas Smads: inicialmente TGFβ se liga ao seu receptor, chamado receptor 

TGFb tipo II (TbRII), o qual logo em seguida ativa o receptor TGFb tipo I (TbRI-

quinase). Esta associação resulta na fosforilação das proteínas Smads. Estas são 

subdivididas em três classes, a saber: Smads reguladoras ou R-Smads (Smads 1, 2, 

3, 5 e 8), Co-Smad (Smad4) e Smads inibitórias (Smads6 e 7). Seguindo-se a 

ativação de TbRII, as R-Smads (2 e 3) fosforiladas formam complexos 

heterodiméricos com a Co-Smad4, originando um complexo transcricionalmente 

ativo, o qual é translocado para o núcleo modulando a expressão de genes alvos [23, 

38-41] (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 . Esquema ilustrando a via canônica de sinalização do TGF-beta. 
 

 

 

 



 

Embora a sinalização supracitada seja a principal via utilizada pelo TGFβ, 

este também é capaz de ativar outras vias como a das MAPK (ERK, SAPK/JNK, e 

p38 MAPK) [23,42,43]. O TGFβ induz ainda a ativação de PKA em CM por um 

mecanismo envolvendo a degradação do peptídeo inibitório de PKA (PKI) [44].    

A sinalização pelas Smads é estritamente controlada para proteger as células 

de uma eventual resposta não desejada ou nociva a partir do TGFβ. Isso ocorre 

através de um mecanismo envolvendo tanto as Smads inibitórias e alguns co-

repressores transcricionais, como SnoN, Ski, e TGIF. As Smads inibitórias (Smad 6 

e 7) atuam abolindo a fosforilação das R-Smads por bloquear o receptor TbRI e/ou 

promover a degradação dos complexos receptores. Já os co-repressores agem 

prevenindo a transcrição gênica através da inibição das R-Smads [38,45]. Estes 

antagonistas são críticos para garantir a regulação da transcrição gênica mediada 

por Smad; por conseguinte, um balanço fino deve ser alcançado para atingir a 

homeostase de acordo com as necessidades da célula. Portanto, não é 

surpreendente que níveis diminuídos de co-repressores transcricionais sejam 

observados em modelos animais de nefropatia obstrutiva e diabética[46]. 

A atividade de TGFβ é regulada em diversos níveis, incluindo a transcrição, a 

ativação do complexo TGFβ latente e sua ligação aos receptores já mencionados. 

Em muitos tipos celulares, TGFβ é capaz de positivamente regular sua própria 

expressão[47]. Esta autoindução pode ser uma das responsáveis pelo disparo 

patológico caracteristicamente associado à fibrose nos rins e em outros órgãos[48]. 

Além disso, o TGFβ pode ser liberado e ativado de sua forma latente por mudanças 

no pH, por proteases como a plasmina e catepsina D e pela trombospondina 

(THBS1)[49].  

A via de sinalização TGFβ/Smad encontra-se presente e funcional nas células 

mesangiais humanas[50,51] e apresenta um papel integral na patogênese da 

nefropatia diabética[52], sendo um potente indutor da síntese de proteínas de MEC[26, 

51]. Numerosos estudos indicam que a hiperglicemia induz o aumento da expressão 

de TGFβ, mRNA e proteína, em modelos experimentais de diabetes, bem como em 

CM em cultura. Níveis elevados de expressão de todas as isoformas (TGFβ-1, 

TGFβ-2, e TGFβ-3) também já foram descritos em modelos animais de diabetes pela 

administração de estreptozotocina (STZ).  Da mesma forma, aumento na produção 

renal de TGFβ em pacientes com ND já está bem documentado e aparenta estar 

envolvido nas fases precoce e tardia da doença[23]. Com relação às implicações e 



 

mecanismos atuantes na patogênese da ND, o TGFβ marcadamente suprarregula a 

produção de componentes de MEC, incluindo fibronectina e colágeno; 

concomitantemente, inibe a degradação de matriz pelas proteinases e estimula 

estresse oxidativo e hipertrofia em CM[40,41,51-53]. Em adição, durante o processo 

inflamatório da doença renal crônica foi descrita a capacidade do TGFβ em atuar 

também como molécula quimioatraente de macrófagos/monócitos, além de regular a 

sobrevivência de linfócitos, células natural-killer e células dendríticas[54].  

 

Adicionalmente, fatores vasoativos como a angiotensina-II, endotelina-1, e 

tromboxano A2 podem exercer parte das ações pró-fibrogênicas na doença renal 

diabética também pela indução da síntese do TGFβ-1. De maneira interessante, foi 

demonstrado em células tubulares proximais que o TGFβ estimula a expressão 

gênica de angiotensinogênio, indicando uma alça de feedback positivo, a qual 

contribui para o dano renal. De fato, vários dos efeitos pró-fibróticos de AngII são 

mediados pelo estímulo prévio de TGFβ. Processos paralelos envolvendo alterações 

na hemodinâmica intrarrenal, como o aumento da pressão capilar glomerular, 

também podem estimular a produção de TGFβ ativo[51].  

 

 

1.4.1 Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) 

 

BMPs são fatores de crescimento multifuncionais também pertencentes à 

superfamília do TGF beta[55]. São constituídos por cerca de 20 membros[56] e 

aparecem altamente conservados durante a evolução. Os papéis das BMPs no 

desenvolvimento embrionário e nas funções celulares em animais neonatos e 

adultos têm sido extensivamente estudados nos últimos anos[57]. A sinalização de 

BMP apresenta importância crucial no desenvolvimento do coração, pulmões, 

dentes, intestinos, ossos e, particularmente, dos rins[58,59]. Além disso, esses fatores 

também exercem controle sobre os processos de proliferação, diferenciação, 

migração e apoptose em diferentes tipos celulares na vida adulta.  

Assim como o TGFβ, as BMPs transmitem seu sinal para o interior das 

células pela heterodimerização de complexos de receptores transmembrânicos com 

atividade de serina/treonina quinases (tipo I ou ALKs e tipo II) e ativação das Smads. 



 

As BMPs ligam-se a ambos os subtipos de receptores de forma independente e com 

baixa afinidade. Porém, esta é intensamente aumentada quando a ligação 

simultânea a ambos os tipos de receptores acontece. As R-Smads 2 e 3 são 

específicas para a sinalização de TGFβ (TGF-Smads), enquanto que as R-Smads 1, 

5 e 8 são específicas para as BMPs (BMP-Smads)[60] (Figura 2). A especificidade da 

resposta ao TGFβ-1 ou às BMPs também decorre da diferente associação entre os 

diversos receptores tipo I e tipo II dessa família. Um mesmo ligante pode induzir 

diferentes respostas celulares, dependendo do complexo de receptores ativados e 

principalmente da natureza do receptor do tipo I (ALKs). De maneira geral, ALK4, 

ALK5 e ALK7 são ativados por TGFb, enquanto que ALK1, ALK2, ALK3 e ALK6 são 

ativados pelas BMPs.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Esquema ilustrando a via de sinalização das BMPs. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A BMP tipo 7, também conhecida como proteína osteogênica-1, é expressa 

de forma abundante durante a glomerulogênese[61]. Camundongos nocaute para 

este gene morrem logo após o nascimento, devido à malformação dos rins 

destituídos de glomérulos[62,63]. Já no adulto, BMP7 encontra-se abundantemente 

expressa no túbulo coletor e, em menor intensidade, no glomérulo e camada 

adventícia das artérias renais[64]. Diversos estudos indicam um potencial terapêutico 

para BMP7 na doença renal, tanto na sua forma aguda como crônica, onde sua 

expressão encontra-se diminuída[65];  sua restauração permite reaver, ao menos em 

parte, a função e morfologia renais[66-73].  

A importância de ambas vias, TGF-beta e BMPs, e o conhecido papel 

antagônico entre elas nos rins, demonstra a necessidade de mais investigação e 

estudos adicionais acerca do papel dessas moléculas na biologia renal.  

Inerente às vias de sinalização, um fenômeno celular importante cada vez 

mais estudado é a interação entre diferentes proteínas na regulação em vias de 

crescimento, ciclo celular, diferenciação e morte; em que processos de 

homo/heterodimerização convertem moléculas monoméricas inativas em complexos 

diméricos transcricionalmente ativos em momentos específicos do desenvolvimento 

celular.  

Estudos recentes têm identificado um grande número de regiões 

evolutivamente conservadas que medeiam essas interações. Uma dessas regiões 

envolvidas no controle de proliferação e diferenciação, comumente associadas a 

fatores de transcrição é o domínio básico hélice-alça-hélice (bHLH, do inglês)[74] . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 bHLHs 

 

 Os fatores de transcrição pertecentes à família bHLH são um grupo de 

proteínas que contêm um domínio de heterodimerização composto de duas hélices 

alfa anfipáticas, separadas por uma alça (loop), e uma região adjacente rica em 

aminoácidos básicos que permitem a interação com o DNA[75]. Estes fatores 

coordenam de maneira específica a expressão de uma série de genes, e estão 

diretamente implicados em diversos processos do desenvolvimento, como 

proliferação e diferenciação celular, neurogênese, miogênese e morte celular[76, 77]. 

Isto acontece devido às interações de homo ou heterodimerização entre essas 

proteínas e à presença do domínio básico na maioria dos componentes desta família 
[78-83] (Figura 3). Este domínio reconhece e liga-se a sequências consenso no DNA 

conhecidas como “E-box” (CANNTG, onde N representa qualquer nucleotídeo)[75,84].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 . Proteínas bHLH formando heterodímero e ligando-se ao DNA a partir de seus domínios         
básicos. 

 

 

 



 

1.5.1 Os genes IDs 

           

          Membros do subgrupo da classe V HLH, conhecidos como ID (Inibidores de 

ligação ao DNA ou Inibidores de diferenciação) não possuem o domínio básico e, 

portanto, não se ligam diretamente ao DNA. Contudo, apresentam a propriedade de 

dimerização com outros membros da família mantida, principalmente com as 

chamadas E-proteínas, incluindo E12, E47, ITF2, e HEB. Conseqüentemente, os 

genes ID atuam primariamente como reguladores dominantes negativos dos fatores 

bHLH, inibindo sua ligação ao DNA[74,85-88]. De forma geral, as proteínas Id inibem a 

atividade das proteínas bHLH, sequestrando-as e originando heterodímeros inativos 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4 . Esquematização do mecanismo clássico dos Ids, atuando como dominantes negativos de  

bHLHs (E-Proteínas). 
 



 

Em adição a sua associação com os fatores bHLH, os Ids podem interagir 

com outras proteínas não pertencentes à família HLH, incluindo as proteínas do 

Retinoblastoma (pRB), Mida1, e, mais recentemente identificado, com membros dos 

fatores de transcrição da subfamília TCF [89]. Atualmente, são conhecidos 4 subtipos 

de ID em mamíferos, ID1-ID4, os quais podem apresentar padrões de expressão e 

função distintos em uma grande variedade de tipos celulares. Os genes e proteínas 

ID têm-se mostrado essenciais para vários fenômenos biológicos incluindo a 

angiogênese, tumorigênese, crescimento celular, diferenciação, neurogênese, morte 

celular programada e desenvolvimento de células do sistema imune[39, 90, 91]. Estas e 

outras funções são rigidamente reguladas tanto em nível transcricional, como de 

estabilidade protéica. Além disso, têm sido demonstrado que as proteínas Id estão 

localizadas em quantidades variáveis no citoplasma e no núcleo em várias células, 

como as hematopoiéticas, neurais, musculares e renais, sugerindo que a 

translocação entre o núcleo e o citoplasma possa estar envolvida no controle 

funcional dessas proteínas[90-94].  

Os genes ID, assim como seus produtos, já foram detectados em rins de 

embriões e animais adultos[95-97]. Trabalhos também descrevem a expressão 

constitutiva dos ID em células mesangiais[83,98,99]. Contudo, sua função e mecanismo 

de ação ainda não estão esclarecidos neste tipo celular.  

Resultados prévios de nosso grupo demonstram que os genes ID são 

suprarregulados quando estimulados com BMPs, particularmente BMP-4 e BMP-7, 

destacando-se o gene ID1. Recentes trabalhos na literatura também indicam o 

aumento da expressão de ID1 induzido por BMPs[100]. Além disso, dados de nosso 

laboratório provenientes de experimentos de gene repórter com CM humanas 

imortalizadas indicam que os Ids não modificam (positiva ou negativamente) a 

interação entre duas diferentes E-proteínas testadas (E-47 e mash1) e sítios de 

ligação do tipo E-box. Isso sugere que os Ids tenham uma forma de ação particular 

nas CM.  

 

 

 

 

 

 



 

Portanto, este estudo prevê a identificação do papel e do mecanismo de ação 

do gene ID1 nas células mesangiais humanas. São investigadas interações, diretas 

ou indiretas, da proteína Id1 com outras proteínas e/ou DNA, que possam modular a 

expressão de genes e de vias importantes na biologia das células mesangiais, tanto 

em condições normais como patológicas.   

  

 

Prevê-se que os resultados aumentarão a compreensão de uma via 

importante na biologia das células mesangiais e possibilitarão a identificação de 

potenciais novos marcadores e/ou alvos terapêuticos para as doenças glomerulares. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSÕES 



 

 
Como conclusões gerais desta tese, temos: 

 

1. No presente trabalho indicamos que Id1 interage com o fator de transcrição 

USF2, inibindo sua atividade transcricional, apresentando um mecanismo de 

ação particular em células mesangiais; 

 

 

2. USF2 e TGFβ-1 modulam a expressão de genes diretamente relacionados 

com a fibrose e a morte de células mesangiais; 

 

 

3. BMPs, pela suprarregulação de Id1, apresentam um papel protetor em 

relação à apoptose em células mesangiais humanas, inibindo os efeitos de 

TGFβ-1 bem como a atividade de USF2; 

 

 

 

 

Em suma, nossos resultados demonstram uma nova via molecular envolvida na 

patogênese de doenças glomerulares, provendo bases para futuros estudos em 

relação à prevenção da progressão destas doenças.  
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