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RESUMO
GOMES, V. M. Estudo da função de HSPB1 na modulação da resposta a
proteínas mal dobradas promovida pela prolactina em modelos de Diabetes
tipo 1. 2020. 170p. Tese (doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências
Biológicas (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
Durante o desenvolvimento do diabetes tipo 1 (DM1), as células beta sofrem
intenso estresse do retículo endoplasmático que resulta em apoptose por meio da
ativação da resposta a proteínas mal dobradas (UPR). Mostramos anteriormente
que a prolactina (PRL), através do aumento dos níveis de proteína de choque
térmico B1 (HSPB1) protege células beta da morte induzida por citocinas próinflamatórias, estressores de retículo ou por desbalanço redox. Demonstramos
que componentes envolvidos no controle da qualidade das proteínas interagem
com HSPB1 nas células beta somente quando os níveis dessa chaperona se
encontram elevados. Como o papel do HSPB1 nas células beta não foi totalmente
estudado, propusemos desvendar os mecanismos moleculares de HSPB1 frente
ao desbalanço da homeostase proteica provocado por intenso estresse de retículo
endoplasmático e sobrecarga na degradação proteassomal de proteínas. Nesse
estudo, viu-se que HSPB1 foi capaz de aumentar a viabilidade de células beta
pancreáticas submetidas a estresse de retículo endoplasmático induzido por
citocinas pró-inflamatórias, tunicamicina ou tapsigargina. Ficou evidente que esse
aumento da sobrevida celular deve-se à da modulação da UPR e ao
aprimoramento da degradação de proteínas via sistema ubiquitina-proteassomo.
Mostramos que HSPB1 aumentou os níveis de elementos pró-sobrevida da UPR
como BIP, além de atenuar os níveis de proteínas pró-apoptóticas como CHOP,
BOK e BIM. Além disso, níveis elevados de HSPB1 promoveram o aumento da
ubiquitinação de proteínas e modularam também a velocidade de degradação de
proteínas ubiquitinadas. Em conjunto os resultados obtidos no presente estudo
contribuíram para aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos envolvidos na
inibição da morte das células beta induzida por aumento de HSPB1. Sem dúvidas,

eles poderão contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias que visam
melhorar a taxa de sucesso das terapias de reposição de células beta, como é o
caso do transplante de ilhotas pancreáticas, ao promover o aumento do número e
da qualidade disponível destas células para o tratamento de portadores de
diabetes.
Palavras-chave:

Diabetes

mellitus,

células-beta,

estresse

de

retículo

endoplasmático, degradação de proteínas, prolactina, HSPB1, citoproteção,
apoptose.

ABSTRACT
GOMES, V. M. Unveiling HSPB1’s role in prolactin-induced modulation of the
unfolded protein response in Type 1 Diabetes models. 2020. 170p. PhD Thesis
- Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São
Paulo.
During type 1 diabetes (T1D) development, beta cells undergo intense
endoplasmic reticulum (ER) stress that results in apoptosis through the activation
of the unfolded protein response (UPR). We have previously shown that prolactin
(PRL), by increasing the levels of heat shock protein B1 (HSPB1), induces
protection against pro-inflammatory cytokines, ER-stressors or redox imbalanceinduced beta-cell death. Furthermore, proteins involved in protein quality control
were shown to interact with HSPB1 in beta cells only when the levels of this
chaperone were upregulated. Since the role of HSPB1 in beta cells has not been
deeply studied, we set out to unveil the molecular mechanisms involved in the
unbalanced protein homeostasis caused by intense ER stress and overload in
proteosomal protein degradation. We have shown that HSPB1 was able to
increase cell viability of beta cells undergoing ER stress induced by proinflammatory cytokines, tunicamycin or thapsigargin. It was evident that cell
survival increase was due to UPR modulation and the improvement of protein
degradation via the ubiquitin-proteasome system. We have also demonstrated that
increased levels of HSPB1 led to up-regulation of the levels of UPR’s pro-survival
elements like BIP as well as to attenuation of the levels of pro-apoptotic proteins
like CHOP, BOK and BIM. In addition, HSPB1 was also involved in increasing
protein ubiquitination and in modulating the speed of ubiquitinated protein
degradation. Collectively, our data showed that HSPB1 induced an increase in
beta-cell proteolytic capacity and resistance to proteotoxic stress consequently
leading to enhance cell survival. These results could further contribute to generate
efficient strategies leading to higher cell viability and thus to an optimization of
beta-cell replacement therapies success rate in Diabetic patients.
Keywords: Diabetes mellitus, beta cells, endoplasmic reticulum stress, proteins
degradation, prolactin, HSPB1, cytoprotection, apoptosis.
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Introdução
1 Introdução
1.1 Pâncreas
O pâncreas é uma glândula mista com formato longo, sua extremidade
larga é chamada de cabeça e está conectada à parte principal do órgão, ou corpo,
por uma leve constrição, o pescoço; enquanto sua extremidade esquerda afunila
gradualmente para formar a cauda. Sua cabeça está aninhada na curvatura do
duodeno, com o corpo estendendo-se para a esquerda e terminando como uma
cauda afunilada no hilo do baço. Situa-se transversalmente através da parede
posterior do abdome, nas costas das regiões epigástrica e hipocondríaca
esquerda (Figura 01A) (OPENSTAX, 2016). Nos seres humanos, consiste em um
órgão de 70-150 gramas medindo 15-25 cm de comprimento (SLACK, 1995).

Figura 01: Localização e anatomia do pâncreas. (A) Representação esquemática da localização
do pâncreas no corpo humano; esta glândula localiza-se próximo ao baço, duodeno, estômago e
intestinos. (B) Esquema da divisão anatômica do pâncreas e estruturas das porções endócrinas e
exócrina. Adaptado de <http://www.cancer.gov/images/cdr/live/CDR636528-750.jpg> Acesso em
10/03/2020 e de OPENSTAX, 2016.

O pâncreas consiste em dois tipos diferentes de tecido glandular, as células
da porção exócrina que secretam enzimas digestivas no intestino e as células
endócrinas que secretam hormônios na corrente sanguínea. O pâncreas exócrino
é formado por células secretoras do suco pancreático, as quais estão agrupadas
em ácinos contendo as enzimas digestivas, que são secretadas como precursoras
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inativas e se tornam ativadas após a entrada no duodeno (Figura 01B) (SLACK,
1995).
O suco pancreático é composto principalmente pelas enzimas digestivas
capazes de hidrolisar as diversas biomoléculas, como proteínas (tripsina), lipídeos
(fosfolipases A e B), carboidratos (amilase pancreática) e ácidos nucléicos
(nucleases). Sua secreção é regulada pela estimulação hormonal, principalmente
pela secretina, colecistoquinina e gastrina, e também por estímulos neurais
(SLACK, 1995). O teor em bicarbonato é elevado mantendo o suco pancreático
alcalino, de modo a proteger a mucosa intestinal do quimo ácido, neutralizando-o.
Os íons bicarbonato mantém o pH desejado (entre 7,1 e 8,2) para a ativação de
enzimas pancreáticas (SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012; OPENSTAX,
2016).
1.1.1 Pâncreas endócrino: Ilhotas de Langerhans
Embora seja principalmente uma glândula exócrina secretando uma
variedade de enzimas digestivas, o pâncreas tem uma função endócrina a qual é
executada por estruturas aglomeradas em diferentes tipos celulares, chamadas de
ilhota de Langerhans ou ilhotas pancreáticas (KELLY; MCCLENAGHAN; FLATT,
2011).

Figura 02: Ilhotas de Langerhans. O pâncreas endócrino é composto por diferentes tipos de
células que estão aglomerados em estruturas chamadas ilhotas pancreáticas. (A) Esquema
anatômico de uma ilhota de Langerhans. (B) Corte histológico de uma porção do pâncreas.
Adaptado de <https://i.pinimg.com/originals/3c/a6/90/3ca69034fe9174af2d477341f3f8fe8d.jpg>
acesso em 23/03/2020; e <http://histology-world.com/photoalbum/displayimage.php?pid=1113&full
size=1> acesso em 23/03/2020.

29

Introdução
As ilhotas pancreáticas estão formadas principalmente por quatro tipos
celulares diferentes (Figura 02) que sintetizam e secretam hormônios com funções
específicas (Tabela 1) diretamente em uma densa rede de capilares que envolvem
as ilhotas (FU; R. GILBERT; LIU, 2013). Essas estruturas celulares recebem de
10% a 15% do fluxo de sangue no pâncreas, facilitando a dispersão dos
hormônios secretados pelas células das ilhotas para a corrente sanguínea
(HEMMINGS; EGAN, 2013).
Tabela 01 - Composição celular das ilhotas pancreáticas e suas respectivas
funções
Presença
Hormônio
Tipo celular
Função hormonal
nas ilhotas
produzido
Aumenta a concentração de
Alfa
20%
Glucagon
glicose e ácidos graxos na
corrente sanguínea1
Regula o metabolismo de
carboidratos, gorduras e
Beta
75%
Insulina
proteínas, promovendo a
absorção de glicose no sangue1
Inibe a secreção de insulina e
Delta
4%
Somatostatina
glucagon2
Regular as funções endócrinas e
Polipeptídeo
exócrinas do pâncreas; os níveis
PP
1%
pancreático
hepáticos de glicogênio e
secreções gastrointestinais3
1

NELSON & COX (2014); 2RORSMAN & HUISING (2018); 3BRERETON e colaboradores (2015).

A principal função dos hormônios secretados pelos diferentes tipos
celulares que compões as ilhotas é a manutenção da homeostase glicêmica no
organismo. Essa regulação é mantida principalmente pela produção e secreção
dos hormônios insulina e glucagon, os quais interferem nos processos anabólicos
e catabólicos por meio do controle glicêmico. O desbalanço dessa regulação,
principalmente pela produção e ação do hormônio insulina, sintetizado pelas
células beta, pode acarretar no desenvolvimento de um conjunto de doenças
denominada diabetes mellitus (HEMMINGS; EGAN, 2013).
A célula beta pancreática é um tipo de célula endócrina essencial cuja
identidade é tradicionalmente definida por sua função: sintetizar, armazenar e
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secretar insulina. De essa forma pode ser regulada com eficiência a glicemia.
Essa característica é uma das que permitem ao organismo, capacidade de se
adaptar a uma ampla gama de estímulos e desafios fisiológicos (GUTIERREZ;
GROMADA; SUSSEL, 2017).
1.2 Diabetes mellitus
A

diabetes

mellitus

(DM)

é um

grupo

de

doenças

metabólicas

caracterizadas por uma hiperglicemia resultante da deficiência na secreção e/ou
na ação do hormônio insulina. Isso ocorre quando não há produção/secreção de
insulina suficiente ou quando o organismo não consegue usar efetivamente a
insulina que produz (ADA, 2020).
Aproximadamente 463 milhões de adultos entre 20 e 79 anos estão vivendo
com diabetes. Estima-se que em 2045 esse número passe os 700 milhões. A
proporção de pessoas com diabetes tipo 2 está aumentando na maioria dos
países, onde 79% dos adultos com diabetes vivem em países de baixa e média
renda. Essa doença já causou 4,2 milhões de mortes e pelo menos U$760 bilhões
em gastos com saúde em 2019. Estima-se que mais de 1,1 milhão de crianças e
adolescentes vivam com diabetes tipo 1 (IDF, 2019).
De acordo com características especificas que resultam num quadro de
hiperglicemia constante, a diabetes mellitus possui algumas classificações as
quais estão especificadas na Tabela 2.
Os sintomas mais comuns do diabetes mellitus são a micção e a sede
excessiva. Eles demonstram como a hiperglicemia afeta a função renal (ADA,
2020).

Em resposta a pressão osmótica aumentada pela alta concentração

glicose plasmática, os rins eliminam mais água, aumento da diurese, e como
resultado, ocorre a eliminação de uma quantidade anormalmente grande de urina
doce. Esse aumento na diurese leva à desidratação e provoca sede incomum e
contínua (OPENSTAX, 2016).
Com o tempo, concentração altas de glicose no plasma prejudicam os
tecidos por todo o corpo, especialmente os dos vasos sanguíneos e nervos. A
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inflamação e lesão do revestimento das artérias levam à aterosclerose e a um
risco aumentado de ataque cardíaco e derrame. Danos à microvasculatura do rim
podem levar à insuficiência renal; na retina podem levar à cegueira. A manutenção
crônica de um estado hiperglicêmico; promove também a redução da circulação
nos membros, enquanto que os danos nos nervos levam a uma perda de
sensação, chamada neuropatia, principalmente nas mãos e pés. Juntas, essas
alterações aumentam o risco de lesões, infecções e morte de tecidos, contribuindo
para uma alta taxa de amputações dos dedos dos pés, dos pés e de pernas em
pessoas com diabetes (OPENSTAX, 2016; SKYLER et al., 2017).
Tabela 02 - Classificação e características específicas da diabetes mellitus
Classificação
Características específicas
Destruição autoimune das células beta, geralmente
Tipo 1 (DM1)
levando à deficiência absoluta de insulina.

Tipo 2 (DM2)

Gestacional

Monogênica
(MODY)
Outros fatores que
podem levar a um
quadro de diabetes

Hiperglicemia resultante da resistência à insulina pelos
tecidos alvo do hormônio e perda progressiva da produção
e secreção adequada desse hormônio.
Condição na qual uma mulher sem diabetes desenvolve
hiperglicemia durante o segundo ou terceiro trimestre de
gravidez. Possui várias das características do DM2.
Qualquer uma das várias formas hereditárias de diabetes
mellitus causadas por mutações em um gene autossômico
dominante resultando na interrupção da produção de
insulina ou na ação do hormônio.
Doenças do pâncreas exócrino como fibrose cística e
pancreatite, medicamentos ou produtos químicos como
com glicocorticoides usados no tratamento de HIV/AIDS
ou após transplante de órgãos.

Adaptado de ADA (2020).

Fatores genéticos e ambientais resultam na perda progressiva da massa ou
da função das células beta que se manifesta clinicamente como hiperglicemia
(CAMPBELL-THOMPSON et al., 2016). Todas as formas de diabetes correm risco
de desenvolver as mesmas complicações (Figura 03) quando o quadro de
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hiperglicemia se faz presente, embora as taxas de progressão possam diferir
(SKYLER et al., 2017).

Figura 03. Fatores de risco que resultam na hiperglicemia e complicações resultantes.
Fatores de risco genéticos e ambientais impactam a inflamação, autoimunidade e estresse
metabólico. Esses estados afetam a massa e/ou a função das células beta resultando no
desenvolvimento do diabetes. Independentemente da fisiopatologia do diabetes, altos níveis
crônicos de glicose no sangue estão associados a complicações microvasculares e
macrovasculares que aumentam a mortalidade das pessoas com diabetes. Adaptado de SKYLER
e colaboradores (2017).

O diabetes é uma doença crônica complexa que requer cuidados médicos
contínuos com estratégias multifatoriais de redução de risco além do controle
glicêmico. A educação e o suporte contínuos de autogerenciamento do diabetes
são críticos para prevenir complicações agudas e reduzir o risco de complicações
a longo prazo. Existem evidências significativas que apoiam uma série de
intervenções para melhorar os resultados do diabetes. A insulinoterapia ainda é a
forma mais comum de tratamento para indivíduos com DM1 e alguns casos mais
graves de DM2. A perda moderada de peso, a atividade física regular e o
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consumo de uma dieta saudável podem reduzir os níveis de glicose no sangue
(OPENSTAX, 2016).
1.2.1 Diabetes mellitus tipo 1
Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune caracterizada pela
destruição das células beta pancreáticas em resposta a citocinas pró-inflamatórias
liberadas por macrófagos e linfócitos, resultando na deficiência absoluta na
produção de insulina (NIELSEN et al., 2004). As causas deste processo destrutivo
não são totalmente compreendidas, mas uma provável explicação é que a
combinação de suscetibilidade genética e estímulos ambientais como uma
infecção viral, toxinas ou alguns fatores alimentares, podem iniciar a reação
autoimune (ATKINSON; EISENBARTH; MICHELS, 2014).
O desenvolvimento do DM1 ocorre com maior frequência em crianças e
jovens. Essa característica foi bastante comum e muito associada ao DM1, mas
atualmente, embora o diabetes tipo 2 também seja observado em crianças mais
velhas, os casos vem aumentando em jovens devido ao excesso de peso e ao
aumento do sedentarismo na infância (IDF, 2019; ADA, 2020).
Apesar de ser desencadeado por vários fatores, o desenvolvimento do DM1
resulta na ativação do processo inflamatório que leva a destruição das células
beta presente nas ilhotas pancreáticas. Vários eventos imunológicos silenciosos
ocorrem antes que os sintomas clínicos do diabetes tipo 1 se tornem aparentes
(CAMPBELL-THOMPSON et al., 2016; PUGLIESE, 2016).
Um dos eventos imunológicos importantes é a produção de anticorpos
realizada pelos linfócitos B que infiltram-se no pâncreas e acabam destruindo as
células beta nas ilhotas de Langerhans. A infiltração por macrófagos e linfócitos T
desencadeia a secreção de citocinas pró-inflamatórias, às quais as células beta
são extremamente sensíveis (NIELSEN et al., 2004).
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Figura 04. Processo imunológico do desenvolvimento do diabetes tipo 1. Representação da
massa ou função das células beta (linha laranja), e das diferentes fases imunológicas (colunas)
que ocorrem nos locais relevantes (linhas à direita). Eventos específicos são referidos através de
coordenadas alfanuméricas na explicação a seguir. Uma vez que a linha laranja da função das
células beta caia na zona vermelha, o indivíduo é diagnosticado clinicamente com diabetes tipo 1.
Uma série complicada de eventos precede isso e permanece em grande parte despercebida.
Inicialmente, uma suscetibilidade genética (A1) e fatores ambientais (A2) levam um indivíduo ao
desenvolvimento de diabetes. No pâncreas, as células beta regulam positivamente o interferon
(IFN-α) (B3) e, posteriormente, o MHC classe I (C3). Isso expõe as células beta ao ataque de
células T CD8 autoreativas com especificidade para antígenos no pâncreas (C3). Posteriormente,
esses antígenos são captados pelas células apresentadoras de antígenos (APC) (C3) e
transferidos para o linfonodo que drena o pâncreas (LN) (C2). Enquanto isso, na periferia (C1),
fatores ambientais provocaram mudanças imunológicas que levaram a criação de um ambiente
pró-inflamatório favorecendo as respostas das células T efetoras sobre as células T reguladoras
(Treg). Os antígenos das células beta apresentados nesse contexto pró-inflamatório e com a ajuda
dos linfócitos T CD4+ (C2) iniciam a conversão de células B em células plasmáticas (D2) e o
aparecimento de anticorpos anti-insulina (D1). Além disso, as células T CD8 autorreativas são
estimuladas a proliferar (D2) e migrar para o pâncreas (D3). O estresse induzido por essa segunda
onda de morte de células beta (D3), que envolve perforinas, IFN-γ e TNF-α, faz com que algumas
células beta inibam a produção de insulina. A morte também causa a liberação de novos antígenos
de células beta que são captados pelas APCs, incluindo as células B migradas (D3), e são
transportados para o LN pancreático (D3-D2). Isso envolve novas especificidades das células T
CD4 e CD8 (E2) e células B (E1) em um processo chamado espalhamento do epítopo (epitope
spreading). Uma onda subsequente de morte das células beta é iniciada. Esse fenômeno, e
geralmente resulta em uma grave depleção da função e massa das células beta (E3).
Surpreendentemente, a inflamação autoimune também pode estimular alguma proliferação de
células beta (F3), de modo que a massa dessas células se restaure temporariamente. Além disso,
às vezes as células T reguladoras (Tregs) podem dominar e atenuar a resposta do efetor (F3). A
flutuação entre respostas autorreativas destrutivas, aliviadas pela regulação do sistema imune e
proliferação de células beta, possivelmente cria um perfil ininterrupto de remissão e de recaídas da
massa de células beta (linha laranja). Eventualmente, a resposta autorreativa vence, e o DM1 é
diagnosticado quando restam apenas 10 a 30% das células beta funcionais. A remissão após o
diabetes diagnosticado clinicamente é denominada fase da lua de mel (F3), um estado temporário
de relativa autossuficiência na produção e secreção de insulina. Adaptado de Van-Belle &
Coppieters & Von-Herrath (2011).

35

Introdução

36

Linfócitos promovem a citólise pancreática mediada pela liberação de
perforinas e granzimas ou induzindo a apoptose por meio da ação de citocinas
como interferon-γ (INF-γ) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α). A combinação
destas citocinas induz a produção de interleucina-1β (IL-1β) em macrófagos
residentes nas ilhotas (THOMAS et al., 2009). Todo o processo imunológico de
destruição das células beta e consequente desenvolvimento do DM1 estão
descritos na Figura 04.
Essa destruição direcionada e persistente pode passar despercebida por
muitos anos, e os primeiros sintomas clínicos só se tornam aparentes depois que
a maioria das células beta for destruída ou é disfuncional, tornando o indivíduo
dependente da insulina para sobreviver (VAN BELLE; COPPIETERS; VON
HERRATH, 2011).
O tratamento mais comum para a DM1 ainda é a insulinoterapia que
consiste na administração de injeções diárias de insulina para manter a
homeostase glicêmica. Infelizmente em alguns casos, esse tratamento não
previne o aparecimento das complicações derivadas da hiperglicemia crônica. A
maioria dos pacientes com DM1 com tratamento diário adequado com insulina,
monitoramento regular de glicose no sangue, educação e apoio, podem viver
vidas saudáveis e retardar ou prevenir muitas das complicações associadas ao
diabetes (SKYLER et al., 2017; ADA, 2020).
Sabe-se

que

todo

o

processo

imunológico

que

desencadeia

o

desenvolvimento do DM1 é denominado insulite. Esse processo resulta na
indução de morte celular por apoptose das células beta pancreáticas; este
mecanismo de morte regulada é bem conhecido e investigado em diferentes
estudos, inclusive no contexto do diabetes mellitus (TOMITA, 2017; WILCOX et
al., 2017).
1.3 Apoptose
A morte celular ativa, em suas diversas formas, é um processo biológico
fundamental. Um grande conjunto de evidências experimentais acumuladas nas
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últimas décadas revelou e caracterizou cada vez mais detalhadamente um
conjunto de mecanismos geneticamente codificados para eliminação direcionada
de

células

danificadas

irreversivelmente

e/ou

potencialmente

prejudiciais

(GALLUZZI et al., 2018).
Até poucos anos atrás, a morte celular era dividida em duas categorias:
acidental, cujo processo era denominado necrose; e morte celular programada,
denominada apoptose. Com o passar dos anos, foram descritos vários
mecanismos de morte celular programada em diversos modelos celulares, os
quais foram classificados segundo perspectivas morfológicas, funcionais e
bioquímicas (FINK; COOKSON, 2005; GALLUZZI et al., 2018).
A palavra apoptose foi usada em grego para denotar uma "queda", como
folhas de uma árvore (KEER; WYLLIE; CURRIE, 1972). O termo conota um
processo fisiológico controlado de remoção de componentes individuais de um
organismo sem destruição ou dano ao organismo. É uma forma de morte celular
programada que ocorre em organismos multicelulares. Caracterizada por
alterações morfológicas e moleculares que incluem formação de “bolhas”,
encolhimento

celular,

fragmentação

nuclear,

condensação

de

cromatina,

fragmentação cromossômica do DNA e decaimento global de RNAm (Figura 05)
(GALLUZZI et al., 2018; GREEN, 2019).
A apoptose pode ser iniciada através de uma via intrínseca ou extrínseca.
Na via intrínseca, a célula ativa os mecanismos que levam a morte devido a
fatores internos que geram estresse celular, enquanto na via extrínseca a célula
pode entrar em apoptose por meio de sinais externos, vindos de receptores
presentes na membrana celular (RAYCHAUDHURI, 2010). Ambas as vias
induzem a morte celular ativando as caspases, que são enzimas que degradam
proteínas. As duas formas ativam caspases iniciadoras, que posteriormente
ativam caspases executoras, que matam a célula por meio da degradação de
proteínas indiscriminadamente (GREEN; LLAMBI, 2015).
A via intrínseca da apoptose é iniciada por uma variedade de perturbações
microambientais, incluindo a retirada de fatores de crescimento, dano ao DNA,
estresse do retículo endoplasmático (ER stress), sobrecarga de espécies reativas
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de oxigênio (ROS), alterações microtubulares ou defeitos mitóticos (ROOS;
THOMAS; KAINA, 2016; GALLUZZI et al., 2018). Esses eventos alteram a
expressão e/ou função de proteínas da família Bcl-2, que podem ser antiapoptóticas ou pró-apoptóticas. As proteínas desta família compartilham uma ou
mais regiões de homologia, que são os domínios BH, e funcionam regulando a
integridade da membrana mitocondrial externa (CZABOTAR et al., 2014). A família
Bcl-2 consiste em três subfamílias: a proteínas pró-apoptóticas que possuem
somente o domínio BH3 (BH3 only proteins), como Bim, Bid, Puma, Noxa, Hrk,
Bmf e Bad; moléculas pró-apoptóticas efetoras, como Bax e Bak; e proteínas antiapoptóticas, tais como Bcl-2, Bcl-xL, Mcl1, A1 e Bcl-B (NAGATA, 2018).

Figura 05. Aspectos morfológicos de uma célula em apoptose. A apoptose é marcada por
características bioquímicas e morfológicas distintas. Isso inclui condensação da cromatina,
encolhimento celular, membrana plasmática em formato de “bolhas”, fragmentação do DNA nuclear
e, finalmente, fragmentação celular em vesículas ligadas à membrana denominadas corpos
apoptóticos, que são então fagocitados por macrófagos ou células vizinhas. Adaptado de Guerin e
colaboratores (2006).

As proteínas Bax, Bak e Bok, causam diretamente permeabilização da
membrana externa mitocondrial (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization MOMP), liberando proteínas do espaço intermembrana mitocondrial para o citosol.
Cada uma delas pode agir independentemente das outras na realização do
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MOMP. Bax e Bak são inibidos pelas proteínas Bcl-2 anti-apoptóticas. Bok parece
ser constitutivamente ativo, regulado predominantemente pela degradação através
do mecanismo de degradação associada ao retículo endoplasmático (ERAD), e
talvez por outros mecanismos independentemente das proteínas Bcl-2 antiapoptóticas (Figura 06) (KE et al., 2018; GREEN, 2019).

Figura 06. A via intrínseca da apoptose. Em resposta a diversos tipos de estresses celulares,
proteínas pró-apoptóticas da família Bcl-2 induzem permeabilização da membrana externa
mitocondrial (MOMP), permitindo a liberação no citosol de fatores pró-apoptóticos que
normalmente são seqüestrados no espaço intermembranar das mitocôndrias (citocromo c, Smac e
Omi). No citosol, o citocromo c se liga ao APAF1 e desencadeia sua oligomerização, formando o
apoptossomo. Este, ativa a caspase 9 que promove a clivagem e ativação das caspases efetoras 3
e 7. Após a liberação no citosol, Smac e Omi se ligam e bloqueiam a ação do inibidor da apoptose
ligado ao X (XIAP) impedindo a ação inibitória de XIAP sobre as caspase 9, caspase 3 e caspase
7, potencializando ativação geral das caspases o que resulta na morte celular por apoptose.
Adadptado de Grenn & Llambi (2015).

As proteínas que possuem somente o domínio BH3 regulam as outras
proteínas da família Bcl-2 inibindo as anti-apoptóticas e ativando as próapoptóticas Bax e Bak para efetuar o MOMP. O citocromo c liberado após a
MOMP se liga à proteína citosólica APAF1 induzindo a oligomerização e formação
do apoptossomo. Este interage com a caspase-9, ativando-a por dimerização.
Após ativada, a capspase-9 cliva e, assim, ativa as caspase efetoras 3 e 7. O
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inibidor da apoptose ligado ao X (XIAP) tem capacidade de se ligar a caspase 9,
caspase 3 e caspase 7 e inibir a sua ação. Outras proteínas, liberadas no MOMP,
incluindo Smac e Omi, que antagonizam o efeito do XIAP, permitem que as
caspases funcionem (Figura 06) (GREEN; LLAMBI, 2015; NAGATA, 2018;
GREEN, 2019).
As caspases efetoras clivam centenas de substratos na célula. Isso inclui
inibidores de DNases que se ativam e hidrolisam o DNA. Outros substratos afetam
a distribuição de fosfolipídios na membrana plasmática, permitindo que a
fosfatidilserina, normalmente restrita porção interna da membrana, seja exposta na
superfície da célula. A fosfatidilserina atua como um sinal para promover a
fagocitose da célula antes da perda da integridade da membrana plasmática.
Clivando substratos, as caspases efetoras causam as características da morte
celular apoptótica, incluindo condensação da cromatina e formação de “bolhas”
pela membrana plasmática (GREEN; LLAMBI, 2015; NAGATA, 2018; GREEN,
2019).
A via extrínseca da apoptose resulta na ativação da caspase 8 que é
promovida predominantemente por receptores de morte presentes na membrana
plasmática das células. Esses receptores são um subconjunto da superfamília de
receptores associados ao fator de necrose tumoral (TNFR) que incluem o TNFR1,
CD95 (Fas) e TRAILR1/2 (DICKENS et al., 2012). Eles contêm um domínio de
morte (Death domain – DD) em suas regiões intracelulares. Através de uma série
de interações, estes domínios iniciam a montagem de grandes complexos
macromoleculares que recrutam e ativam a caspase 8 resultando na sinalização
apoptótica (GREEN; LLAMBI, 2015).
A região intracelular do receptor da morte CD95 (Fas) ou TRAIL, após a
ligação, recruta a molécula adaptadora FADD, que por sua vez recruta a caspase
8. Esta caspase ligada promove o recrutamento de moléculas adicionais que são
ativadas por dimerização. A caspase-8 ativa cliva e, assim, ativa as caspases
executoras 3 e 7; e também ativa a proteína pró-apoptótica Bid, que
subsequentemente, ativa Bax e Bak, causando MOMP. Smac e Omi, liberados na
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MOMP, inibem a XIAP, permitindo que as caspases executoras promovam
apoptose (Figura 7A) (GREEN; LLAMBI, 2015; GREEN, 2019).

Figura 07. Via extrínseca da apoptose. As vias de sinalização de receptores de morte são
desencadeada pela ligação a um dos receptores (TNFR1, Fas ou TRAILR1/2) que potencialmente
leva a três resultados diferentes: sobrevivência, apoptose ou necrose. (A) Após a ligação (por FasL
e TRAIL, respectivamente), Fas e TRAILR montam uma plataforma de ativação de caspase
chamada DISC. Essa plataforma recruta e ativa a caspase 8 através da proteína adaptadora
FADD. (B) Após a ligação ao TNF, o TNFR1 recruta a proteína adaptadora TRADD e a cinase
RIP1, que por sua vez que recruta ubiquitina ligases, TRAF2 e cIAP1/2. Estes catalisam
ubiquitinações não-degradativas do RIP1, bem como de outros componentes do complexo
proteico, resultando na estabilização de uma plataforma de sinalização pró-sobrevivência e próinflamatória chamada complexo I. (C) A remoção das cadeias de ubiquitina do RIP1 por inibição da
cIAP1/2 ou por meio da ação das deubiquitinases desestabiliza o complexo I, permitindo a
liberação de TRADD e RIP1. TRADD e RIP1 promovem a formação de uma série de complexos
citosólicos (complexo II) que podem iniciar a morte celular apoptótica ou necrótica. Na configuração
pró-apoptótica do complexo, TRADD e RIP1 recrutam FADD e caspase-8 ativando-a e resultando
na apoptose. A expressão da proteína inibidora FLIP inibe a atividade de ambos os complexos.
FLIP forma um heterodímero com caspase 8 que não pode induzir apoptose, mas ainda exibe
atividade catalítica, e essa atividade antagoniza a ativação do RIP3. Portanto, complexos contendo
heterodímeros FLIP-caspase-8 bloqueiam simultaneamente a apoptose e a necrose dependente
de RIP. Adaptado de Green & Llambi (2015).

As vias de sinalização envolvendo o TNFR1 são mais complexas e
potencialmente levam a três resultados diferentes: sobrevivência, apoptose ou
necrose. Após a ligação ao TNFR1, primeiro é recrutado um adaptador contendo
um domínio da morte associado ao TNFR (TRADD). O TRADD não liga ou ativa
diretamente a caspase 8, mas atua como um suporte de ligação à membrana para
o recrutamento de moléculas de sinalização adicionais, incluindo a cinase RIP1
(Receptor-Interacting Protein 1), TRAF2 (TNF Receptor Associated Factor) e
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cIAP1/2 (Cellular Inhibitor of Apoptosis Protein-1/2). Os componentes deste
complexo, incluindo o RIP1, são modificados por uma série de ubiquitinações não
degradativas catalisadas pelas cIAPs e pelo complexo de montagem linear da
ubiquitina. A montagem dessa plataforma de sinalização (complexo I) culminam na
ativação da via de sinalização de NF-кB e em uma resposta inflamatória, e não na
morte celular (Figura 7B) (NEWTON; DIXIT, 2012; GREEN; LLAMBI, 2015).
RIP1 e TRADD são então liberados do TNFR1 para formar uma série de
plataformas dinâmicas de sinalização citosólica (complexo II) que têm o potencial
de causar morte celular apoptótica e necrótica. O TRADD citosólico recruta FADD,
que

por

sua

vez

pode

se

ligar

e

ativar

a

caspase-8

(Figura

7C)

(CHRISTOFFERSON; YUAN, 2010; GREEN; LLAMBI, 2015).
Nesta configuração, a formação do complexo II leva à morte celular
apoptótica. Em muitos casos, no entanto, a apoptose não ocorre após a ligação do
TNFR1, pelo menos em parte porque a ativação do NF-кB induz a expressão da
proteína inibidora de caspase 8, o FLIP. Essa proteína possui uma estrutura de
domínio semelhante à da caspase 8, mas carece de uma cisteína catalítica. Ligase preferencialmente ao FADD e a um monômero da caspase 8 formando um
complexo

cataliticamente

ativo,

mas

que

não

promove

apoptose.

Consequentemente, a montagem do complexo II em condições de sinalização
ativa de NF-кB e, portanto, a expressão FLIP, leva a um resultado de
sobrevivência. Finalmente, a formação do complexo II pode envolver uma forma
necrótica de morte celular (Figura 7C) (GREEN; LLAMBI, 2015; NAGATA, 2018).
1.3.1 Proteínas da família Bcl-2 somente com o domínio BH3
Ao longo do tempo foram identificadas e caracterizadas pelo menos 16
membros de proteínas da família Bcl-2, os quais foram divididos em três grupos,
baseando-se em suas estruturas, de acordo com a presença de domínios de
homologia a Bcl-2, ou chamados domínios BH. Os grupo estão divididos em
membros pró-sobrevida que inclui a própria Bcl-2; membros pró-apoptóticos de
domínio BH múltiplo, tais como Bax e Bak; e as proteínas pró-apoptóticas que
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possuem somente o domínio BH3, conhecidas como BH3-only proteins, como
Bim, Bid, Puma entre outros (Figura 08). Muitas das vias que controlam essas
proteínas foram elucidadas, bem como os processos efetores desencadeados por
sua ativação, que levam a morte celular (DELBRIDGE et al., 2016).
A ativação da via intrínseca da apoptose resulta na permeabilização da
membrana externa mitocondrial (MOMP). Essa permeabilização induz a liberação
de todas as proteínas solúveis do espaço intermembrana mitocondrial para o
citosol. A MOMP é um evento fortemente regulamentado por membros da família
Bcl-2. As proteínas pró-apoptóticas provocam a MOMP; as anti-apoptóticas
bloqueiam a MOMP; e as BH3-only ativam os efetores pró-apoptóticos e/ou
neutralizam as anti-apoptóticas (TAIT; GREEN, 2010).

Figura 08. Classificação das proteínas da família Bcl-2. A família de proteínas Bcl-2 é dividida
em três grupos com base na organização dos domínios de homologia a Bcl-2 (BH). As proteínas
Bcl-2 pró-apoptóticas são subdivididas em efetoras (as proteínas que realmente causam
permeabilização da membrana externa mitocondrial (MOMP)) ou somente BH3 (as proteínas que
transmitem o sinal apoptótico as efetoras). Adaptado de Tait & Green (2010).

Os

representantes

pró-apoptóticos

Bax

e

Bak

são

diretamente

responsáveis pela perda da integridade da membrana externa mitocondrial. Após
a ativação, eles formam grandes oligômeros que se inserem na membrana
externa mitocondrial promovendo a sua permeabilização (Figura 09). Uma grande
variedade de vias de sinalização converge para as proteínas BH3-only e regulam
seu nível de expressão e atividade tanto a nível transcricional quanto póstranscricional (DEWSON et al., 2009; GREEN; LLAMBI, 2015).
A proteína Bim é expressa em uma ampla variedade de tecidos, incluindo
cérebro, coração, rim, fígado, pulmão, ovário, testículo, baço, timo e traqueia, mas
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é mais expresso em células de origem hematopoiética (O’REILLY et al., 2000;
SIONOV; VLAHOPOULOS; GRANOT, 2015).
Bim tem participação na regulação da via intrínseca da apoptose induzida
por um grande número de estímulos, incluindo privação de fatores de crescimento
ou citocinas pró-inflamatórias, fluxo de cálcio, ligação de receptores de antígenos
nos linfócitos T e B, glicocorticoides, perturbação de microtúbulos e inibidores de
tirosina cinase (SIONOV; VLAHOPOULOS; GRANOT, 2015). Foi visto também
que Bim interage com as proteínas Bcl-2 anti-apoptóticas Mcl-1, Bcl-2, Bcl-xL, Bclw e Bfl-1, assim como as pró-apoptóticas Bax e Bak levando a MOMP (HSU; LIN;
HSUEH, 1998; SIONOV; VLAHOPOULOS; GRANOT, 2015).

Figura 09. Participação das proteínas BH3-only na ativação de Bax e Bak na MOMP. A ligação
das proteínas BH3-only, as proteínas Bcl-2, Bax e Bak levam a alterações conformacionais
extensas durante a ativação. O domínio BH3 e a fenda hidrofóbica são expostos, permitindo que
dímeros simétricos de BAX ou BAK se formem através de interações recíprocas entre domínio e
fenda BH3. Durante a ativação, uma superfície de interação dímero-dímero também é exposta,
permitindo a formação de oligômeros que promovem permeabilização da membrana externa
mitocondrial (MOMP) por meio da formação de canais proteicos, desestabilizando membranas
lipídicas e formação de poros lipídicos. EIM: espaço intermembrana. Adaptado de Tait & Green
(2010).

A proteína BOK (BCL-2 ovarian killer) apresenta em sua estrutura
sequências homologas com BAX e BAK, podendo desencadear apoptose por vias
não canônicas resultando na MOMP (Figura 10) (EINSELE-SCHOLZ et al., 2016).
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Além de efetuar a MOMP, a superexpressão de BOK ativa caspase-3 e promove a
fragmentação nuclear, resultando em apoptose em vários sistemas celulares
(RODRIGUEZ et al., 2006; CARBERRY et al., 2018). Essa atividade é inibida por
Mcl-1, BHRF-1 e Bfl-1, mas não por Bcl-2 ou Bcl-xl. BOK pode heterodimerizar
com proteínas anti-apoptóticas Mcl-1, BHRF-1 e Bfl-1, mas não com Bcl-2 ou Bclxl (RODRIGUEZ et al., 2006).

Figura 10. MOMP induzida por BOK. BOK é capaz de efetuar morte celular por apoptose por
meio da indução de permeabilização da membrana mitocondrial independente da participação de
BAX e BAK. A regulação de MOMP induzida por BOK é via ERAD independente da ação
antagônica de proteínas anti-apoptóticas da família BCL-2. Adaptado de Llambi e colaboradores
(2016).

Além disso, a participação de Bim como fator indutor de morte em vários
estudos envolvendo células beta pancreáticas tem sido muito estudada (EIZIRIK;
CARDOZO; CNOP, 2008). No estudo realizado por Cunha e colaboratores (2017)
foi reportada a participação de Bim como mediador apoptótico induzido por
citocinas pró-inflamatórias e tapsigargina em insulinoma de rato, ilhotas de
camundongo e em ilhotas humanas (CUNHA et al., 2017). Em outro estudo feito
com camundongos com deleção dos genes que codificam Bim e Puma, foi
observado, em camundongos, melhor tolerância à glicose, maior massa de células
beta e redução no número na porcentagem de morte de ilhotas pancreáticas.
Mostrando que a atenuação dessas proteínas pró-apoptóticas promove uma maior
sobrevivência desses animais (WALI et al., 2018). Até o presente momento, não
há relatos da participação de BOK em mecanismos de morte de células beta
pancreáticas.
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Foi relatado em linhagens de glioblastoma humano que BOK parece estar
constitutivamente ativo e não responde a efeitos antagônicos das proteínas Bcl-2
anti-apoptóticas. Em vez disso, o BOK é controlado ao nível da estabilidade das
proteínas por componentes da via de degradação associada ao retículo
endoplasmático (ERAD). Essa proteína é ubiquitinada por um complexo
envolvendo a participação da ubiquitina-ligase E3 e direcionado à degradação
proteasomal, o que permite a sobrevivência da célula. Quando a função do
proteassomo ou dos complexos proteicos envolvidos nesse mecanismo é
comprometida,

BOK

é

estabilizado

para

induzir

MOMP

e

apoptose

independentemente de outras proteínas Bcl-2 (Figura 10) (LLAMBI et al., 2016).
1.4 Retículo endoplasmático nas células beta
O retículo endoplasmático (ER) é a organela central para várias funções
celulares importantes, incluindo armazenamento de cálcio, modificações póstraducionais, dobragem, montagem e endereçamento de proteínas recémsintetizadas (MARCHETTI et al., 2007).
A homeostase do ER é definida como um equilíbrio único entre a demanda
celular de síntese proteica e a capacidade de dobramento do ER para promover o
transporte e a maturação de proteínas. Alguns eventos podem causar uma
interrupção na homeostase do ER das células beta, como flutuações na glicemia
que levam a uma alta demanda por síntese de insulina, aumentando a transcrição
e tradução desse hormônio. A glicose estimula rapidamente um aumento de até
20 vezes na síntese de insulina e na síntese total de proteínas (POITOUT et al.,
2006; FONSECA; GROMADA; URANO, 2011). Devido a característica particular
das células beta para sintetizar e secretar em grandes quantidades de insulina,
estas células têm um ER bem desenvolvido. Cabe destacar que quando existe
uma demanda maior de insulina devida a um quadro de resistência ao hormônio,
como acontece no caso do DM2, tem sido observado o aumento no tamanho do
ER (Figura 11) (MARCHETTI et al., 2007).
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Quando a função do ER é prejudicada, devido ao acúmulo de proteínas mal
dobradas, diminuição de cálcio, superprodução de proteínas, dentre outras
causas,

se

desenvolve

um

fenômeno

chamado

estresse

do

retículo

endoplasmático (ER stress) (SCHRÖDER; KAUFMAN, 2005; MARCHETTI et al.,
2007).

Figura 11. Retículo endoplasmático de células beta pancreáticas. Microscopia eletrônica
mostrando o ER de células beta saudáveis (a) e células submetidas a processos de indução de
diabetes tipo 2 (b). Os componentes do ER (setas) eram pouco visíveis nas células saudáveis e
mais aparentes nas células submetidas a processos de diabetes mellitus tipo 2. Ampliação de
10.000x. IG, grânulos de insulina; N, núcleo; M, mitocôndrias. Fonte: Marchetti e colaboradores
(2007).

1.4.1 Estresse de retículo endoplasmático
Condições que perturbam a homeostase do retículo endoplasmático, devido
a vários fatores, criam um estado celular geralmente conhecido como estresse do
retículo endoplasmático (ER stress). A resposta celular ao estresse de retículo
envolve a ativação de mecanismos adaptativos que visam restaurar a homeostase
dessa organela. Essa resposta depende da intensidade e/ou duração desse
estresse (HETZ, 2012; ALMANZA et al., 2019).
Mecanismos celulares podem levar ao desenvolvimento de ER stress
podem ser vistos em diferentes tipos de doenças, incluindo câncer e diabetes. O
crescimento rápido e não controlado de células cancerígenas requer altas taxas
de produção de proteínas com um consequente impacto no funcionamento do ER
(HOLDERFIELD et al., 2014). Por outro lado, células secretoras, como as células
beta pancreáticas, têm um ER altamente desenvolvido para gerenciar a produção
e liberação de insulina. Mutações que levam a modificações na estrutura da
insulina induzem um acúmulo desse hormônio no retículo, resultando num estado
de ER stress. Quando os mecanismos restauradores da homeostase não
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conseguem atenuar o estresse; as células beta morrem e consequentemente se
instala um quadro de diabetes (ALMANZA et al., 2019).
Perturbações externas também podem resultar no desenvolvimento de
estresse de retículo, tais como a falta de nutrientes, de oxigênio (GIAMPIETRI et
al., 2015), exposição a compostos que bloqueiam os processos de síntese e
dobramento proteico (JIN et al., 2015) ou mudanças bruscas de temperatura
(LEPOCK, 2005).
No contexto do diabetes tipo 1, os estudos mostram que citocinas próinfamatórias estão envolvidas no processo de insulite, processo este que resulta
na morte de células beta (CNOP et al., 2005). Essa indução de morte está
diretamente relacionada à prévia indução de estresse de retículo endoplasmático
por meio da formação de oxido nítrico (NO) cuja produção leva a uma queda na
expressão de bomba do retículo sarco/endoplasmático de cálcio ATPase 2b
(SERCA2b), levando a uma diminuição nos níveis de Ca2+ no ER (CARDOZO et
al., 2005a; YAMAMOTO et al., 2008). Essa diminuição na concentração de cálcio
promove uma deficiência na ação das chaperonas dependentes de cálcio, levando
a um acúmulo de proteínas mal dobradas caracterizando o ER stress (CARDOZO
et al., 2005b; ALMANZA et al., 2019; CAO et al., 2020).
Após se instalar um quadro de ER stress é ativada a resposta a proteínas
mal dobradas (Unfolded Protein Response - UPR), cujo objetivo é tentar minimizar
o estresse e recuperar a homeostase celular, mas se esta recuperação não for
atingida, a UPR ativa o mecanismo de morte por apoptose (ALMANZA et al., 2019;
CAO et al., 2020).
1.4.1.1 Resposta a proteínas mal dobradas
Em resposta ao estresse de retículo, as células desencadeiam um
mecanismo de sinalização adaptativa chamada Resposta a Proteínas mal
Dobradas (UPR), que ajuda as células a lidar com o estresse de três formas:
atenuando a síntese proteica, aumentando a capacidade do retículo de dobrar
proteínas e/ou levando ás proteínas mal dobradas a degradação. No entanto, sob
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condições severas, esse processo adaptativo resulta na ativação de vias de
sinalização que promovem a indução de apoptose (ALMANZA et al., 2019; CAO et
al., 2020).
A UPR é mediada por três sensores presentes na membrana do retículo
endoplasmático, são eles: PERK (RNA activated protein kinase (PKR)-like ER
kinase), ATF6 (Activating Transcription factor 6) e IRE1α (Inositol-Requiring
Enzyme 1α). Os domínios luminais de todos esses três sensores de estresse
estão normalmente ligados na chaperona presente no retículo, a proteína BIP
(Binding Immunoglobulin Protein), também conhecida como GRP78 (GlucoseRelated Protein 78) mantendo-os em estado inativo (SHEN et al., 2002).
O início da ativação da UPR se dá quando ocorre um acúmulo de proteínas
mal dobradas no lúmen do retículo, com isso, ocorre a exposição de resíduos de
aminoácidos hidrofóbicos na superfície dessas proteínas. Esses resíduos acabam
por interagir com BIP que se desliga dos sensores, ativando as vias da UPR
(CARRARA; PRISCHI; ALI, 2013). Uma vez liberados de BIP, PERK e IRE1 se
oligomerizam se trans-autofosforilam iniciando a ativação das suas respectivas
vias de sinalização (Figura 12) (SHEN et al., 2002). Em contraste, a dissociação
BIP do AFT6 revela um motivo de exportação do retículo que facilita sua
translocação para o aparelho de Golgi, lá esse fator após ser clivado torna-se
funcional (YE et al., 2000).
PERK é um dos três componentes principais da sinalização da UPR. Sua
resposta está envolvida principalmente na atenuação da tradução mediada pelo
fator de iniciação da tradução eucariótica 2α (eIF2α) e supressão da síntese de
proteínas. Em condições de estresse, PERK se dissocia de BIP, sofre
oligomerização e autofosforilação, o que leva à fosforilação do fator de iniciação
eucariótica 2α (eIF2α), um substrato principal da atividade cinase de PERK
(SANO; REED, 2013). A parada de tradução reduz a carga de síntese proteica,
mantendo assim o ER em sua homeostase celular e facilitando dobragem eficiente
de proteínas no retículo (AMEN et al., 2019). Além disso, a fosforilação de eIF2α
promove um aumento da expressão de ATF4. Como resultado, esse fator de
transcrição é translocado para o núcleo onde induz a expressão de vários fatores
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dependendo da intensidade do estresse (LEI et al., 2017). No estágio inicial do ER
stress, ATF4 induz a expressão de genes envolvidos no metabolismo de
aminoácidos, resistência ao estresse oxidativo, com isso aumentando a
sobrevivência celular (HARDING et al., 2003). No entanto, na fase tardia, em que
o estresse é prolongado e intenso, ATF4 promove o aumento dos níveis da
proteína pró-apoptótica CHOP (Figura 12) (GROENENDYK et al., 2010; AMEN et
al., 2019).

Figura 12. Esquema simplificado das vias que compõem a Resposta a Proteínas Mal
Dobradas. Após se desligarem de BIP, PERK, ATF6 e IRE1α ativam a UPR. PERK se
autofosforila e fosforila eIF2α induzindo a expressão de ATF4 que pode induzir a expressão de
proteínas pró-sobrevida ou pró-apoptóticas dependendo da intensidade do estresse. ATF6 é
transportado até o aparelho de Golgi onde sofre clivagem, sua forma clivada induz a transcrição do
RNAm de XBP1, chaperonas e de proteínas relacionadas à degradação proteica. IRE1, após se
oligomerizar e autofosforilar, responde ativando seu domínio RNAase e aumentando os níveis do
fator de transcrição XBP1s que também pode aumentar a expressão de proteínas relacionadas à
degradação proteica via proteassomo, assim como pode levar a um aumento do fator próapoptótico CHOP. Adaptado de Hashimoto & Saido (2018).

ATF6 migra do retículo para o aparelho de Golgi durante o ER stress. No
Golgi, esse fator é processado pela protease S1/S2P, após essa clivagem, este
fator transloca-se para o núcleo e regula a síntese de chaperonas, como GRP78 e
GRP94 e enzimas relacionadas ao dobramento proteico, como a proteína
dissulfeto isomerase (Figura 12) (HASHIMOTO; SAIDO, 2018).
Em resposta ao ER stress, IRE1 se oligomeriza após se desligar de BIP.
Essa oligomerização estimula sua autofosforilação resultando no ganho da
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atividade endorribonuclease que cliva um íntron no pré-RNAm de XPB1 (X-box
Binding Protein-1). IRE1 catalisa o processamento (splicing) alternativo de um
íntron de 26 nucleotídeos do RNAm de XBP1 produzindo XBP1s (YOSHIDA et al.,
2001). XBP1s direciona a transcrição de um ampla gama de alvos, incluindo a
expressão de chaperonas e componentes da degradação de proteínas via
proteassomo, a fim de aliviar o estresse do ER e restaurar a homeostase
(IWAKOSHI; LEE; GLIMCHER, 2003). Em situações de estresse prolongado,
XBP1s também pode aumentar a expressão do fator pró-apoptótico CHOP (Figura
12) (HASHIMOTO; SAIDO, 2018).

Figura 13. Ativação da via de JNK feita pro IRE1. A UPR também promove a ativação de JNK
por meio da ativação de IRE1. A oligomerização do TRAF2 dependente de IRE1 ativa a sinalização
ASK1 e JNK, que promove a morte celular. Adaptado de Darling & Cook (2014).

O IRE1 também promove a degradação dos RNAm impedindo o início da
tradução de proteínas. Esse processo é chamado de decaimento de RNA
dependente de IRE1 (RNAm IRE1 Dependent Decay – RIDD). Os fragmentos de
RNA são rapidamente degradados por exoribonucleases celulares. Esse
mecanismo é necessário para a manutenção da homeostase do retículo
endoplasmático, reduzindo a carga de proteínas a serem traduzidas por meio da
degradação de RNAs mensageiros (Figura 12) (HOLLIEN et al., 2009). Além
disso, o IRE1 ativa a via pró-apoptótica através da formação de complexos com a

51

Introdução
proteína TRAF2 (TNF Receptor-Associated Factor 2) e a proteína cinase ASK1
(Apoptosis Signal-Regulating Kinase 1). Esse complexo induz apoptose por meio
da ativação de JNK, que ativa MOMP por meio da ativação de Bax e Bak e inibe
proteínas anti-apoptóticas fosforilando-as (Figura 13) (URANO et al., 2000;
DHANASEKARAN; PREMKUMAR REDDY, 2017; HASHIMOTO; SAIDO, 2018).
A decisão que determina a mudança de uma resposta adaptativa ou prósobrevida frente à indução do estresse do ER para uma mal adaptativa ou próapoptótica permanece enigmática. A amplitude e cinética da resposta ao estresse
parecem determinar o destino da célula (Figura 14). De maneira graduada, doses
baixas de indutores de estresse de retículo apenas aumentam a expressão de
genes pró-sobrevivência (KENNEDY, 2013).

Figura 14. Mecanismos adaptativos e mal adaptativos da sinalização UPR. Após o início do
estresse de retículo endoplasmático, a UPR é ativada por meio da ativação de PERK, ATF6 e
IRE1. Com isso, ocorre a ativação dos fatores de transcrição, consequentemente, dos genes
associados a atenuação da tradução global de proteínas, síntese de chaperonas, e componentes
de degradação proteica. Assim, restaurando a homeostase e promovendo a sobrevivência celular
(mecanismo adaptativo). No entanto, em situações de estresse intenso, CHOP, JNK e as caspases
são ativadas e as proteínas anti-apoptóticas são suprimidas, provocando assim a morte celular por
apoptose (mecanismo mal adaptativo). Adaptado de Amen e colaboradores (2019).
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1.4.1.2 Indutores de estresse de retículo endoplasmático: tunicamicina e
tapsigargina
A tunicamicina foi identificada pela primeira vez em Streptomyces
lysosuperificus, posteriormente em Streptomyces clavuligerus, e compostos
relacionados foram encontrados posteriormente em outros microrganismos. É
utilizada como uma ferramenta experimental para gerar estresse de retículo
endoplasmático (ER stress) e, consequentemente, ativar a resposta a proteínas
mal dobradas (UPR) (TEIICHIRO et al., 1980).
O nome tunicamicina tem origem da sua atividade antiviral, causada pela
inibição da formação do revestimento viral ou "túnica". Pertence a uma classe de
antibióticos nucleósidos compostos de uridina, um dissacarídeo de 11 carbonos
chamado aminodesoxidialdose e um ácido graxo de comprimento variável (13 a 17
carbonos) (Figura 16A) (ELBEIN, 1984). Os homólogos da tunicamicina têm pesos
moleculares variáveis devido à variabilidade nos conjugados da cadeia lateral dos
ácidos graxos (TEIICHIRO et al., 1980).
A ação da tunicamicina se dá pela inibição da N-glicosilação em eucariotos,
bloqueando a transferência de N-acetilglicosamina 1-fosfato (GlcNAc-1-P) vinda
da Uridina difosfato N-acetilglicosamina (UDP-GlcNAc) para o dolicol-fosfato, a
qual é catalisada por N-acetilglicosamina fosfototransferase, no primeiro passo da
síntese de glicoproteínas. Esse composto atua como um inibidor competitivo de
forte ligação, pois se assemelha ao açúcar nucleotídico do doador, impedindo a
realização da primeira etapa do processo de glicosilação (Figura 15) (DUKSIN;
MAHONEY, 1982; ELBEIN, 1984).
A quantidade real de tunicamicina necessária para inibir a glicosilação varia
em células diferentes, possivelmente devido à captação variável e condições de
cultura ou diferenças no nível de expressão da fosfotransferase (DUKSIN;
MAHONEY, 1982). Recentemente, mostrou-se que esse composto foi capaz de
induzir apoptose preferencialmente em células cancerígenas, presumivelmente
devido a alterações na glicosilação de vários receptores da superfície celular e
moléculas de sinalização (GUHA et al., 2017).
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Figura 15. Processo de glicosilação de proteínas. Um oligossacarídeo central é construído pela
adição sucessiva de unidades de monossacarídeos. (1-2) As primeiras etapas ocorrem na porção
citosólica do retículo endoplasmático (ER). (3) A translocação move o oligossacarídeo ainda
incompleto através da membrana e (4) ocorre a formação do oligossacarídeo completo no lúmen
do ER. Os precursores que fornecem resíduos adicionais de manose e de glicose ao
oligossacarídeo em formação no lúmen são derivados do dolicol-fosfato. Na primeira etapa da
montagem da porção do oligossacarídeo N-ligado de uma glicoproteína, (5-6) o oligossacarídeo
central é transferido do dolicol-fosfato para um resíduo de asparagina (Asn) da proteína dentro do
lúmen do ER. O oligossacarídeo central é novamente modificado no ER e no aparelho de Golgi,
por vias que variam em diferentes proteínas. Os cinco resíduos de açúcar mostrados cercados por
uma marcação em bege (após a etapa 7) são mantidos na estrutura final de todos os
oligossacarídeos N-ligados. (8) O dolicol-pirofosfato liberado é novamente translocado, de forma
que o pirofosfato fica no lado citosólico do ER, e então (9) um fosfato é removido hidroliticamente
para regenerar o dolicol-fosfato. Fonte: Nelson & Cox (2014).

A quantidade real de tunicamicina necessária para inibir a glicosilação varia
em células diferentes, possivelmente devido à captação variável e condições de
cultura ou diferenças no nível de expressão da fosfotransferase (DUKSIN;
MAHONEY, 1982). Recentemente, mostrou-se que esse composto foi capaz de
induzir apoptose preferencialmente em células cancerígenas, presumivelmente
devido a alterações na glicosilação de vários receptores da superfície celular e
moléculas de sinalização (GUHA et al., 2017).
A tapsigargina é um composto extraído da planta Thapsia garganica (ALI et
al., 1985). Estruturalmente, é classificado como uma lactona de sesquiterpeno
(Figura 16B) e funciona como um inibidor não competitivo da bomba de cálcio
retículo sarco/endoplasmático Ca2+ ATPase (SERCA). Com isso, aumenta a
concentração de cálcio citosólico, bloqueando a capacidade da célula de bombear
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cálcio para os retículos sarcoplasmáticos e/ou endoplasmático (KIJIMA;
OGUNBUNMI; FLEISCHER, 1991; TAO; HAYNES, 1992).
Como a inibição da SERCA é um mecanismo alvo no combate a tumores
sólidos, a tapsigargina atrai interesse de pesquisas. Um pró-fármaco da
tapsigargina, mipsagargina, está sendo estudado no combate ao glioblastoma
(ANDERSEN et al., 2015). Além disso, a tapsigargina é útil na pesquisa
envolvendo os impactos do aumento das concentrações de cálcio citosólico e da
depleção de cálcio no retículo endoplasmático. A depleção dos estoques de cálcio
do retículo leva ao estresse de retículo endoplasmático e à ativação da resposta a
proteínas mal dobradas (UPR) (MALHOTRA; KAUFMAN, 2007; SANO; REED,
2013).

Figura
16:
Estrutura
da
Tunicamicina
e
Tapsigargina.
Adaptado
https://cdn10.bigcommerce.com/s-nfyjphf/products/4743/images/880/102111tunicamycin__70005.1464735552.560.386.jpg?c=2>
e
https://cdn.mybiosource.com/tds/protocol_images/500000-999999/MBS842934_ST.gif>
24/03/2020.
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1.5 Sistema ubiquitina-proteassomo de degradação de proteínas
A degradação proteica promovida pela via ubiquitina-proteassomo é o
principal mecanismo de catabolismo de proteínas de mamíferos. Esta via é
altamente regulada e afeta uma ampla variedade de processos celulares. Defeitos
nesse sistema podem resultar no desenvolvimento de várias doenças humanas,
principalmente doenças neurodegenerativas (GLICKMAN; CIECHANOVER, 2002;
DANTUMA; BOTT, 2014).

Introdução
A ubiquitina (Ub) é uma pequena proteína (8,6kDa) presente em diversos
tecidos de diferentes organismos. É covalentemente ligada a grupos ε-amino de
resíduos de lisina em substratos através de uma ligação isopeptídica
(GOLDSTEIN et al., 1975).

Figura 17. O sistema ubiquitina-proteassomo. A ubiquitina (Ub) é covalentemente ligada aos
resíduos de lisina de proteínas mal dobradas. Ub é adenilada por E1 e ligada a essa proteína por
meio de uma ligação tioéster. O próximo passo envolve a transferência de Ub para a enzima E2
por meio da formação de outra ligação tioéster. A ligação covalente de Ub a substratos é
catalisada pela ubiquitina ligase E3. Uma vez poliubiquitinadas, as proteínas podem ser
direcionadas para o proteassomo 26S e finalmente serem degradadas. Dubs: desubiquitinases.
Adaptado de Vembar & Brodsky (2008).

O processo de ubiquitinação, geralmente, é feito em três etapas. A enzima
E1 ativa a ubiquitina por meio da adenilação do grupo carboxila c-terminal, após
ativada, a ubiquitina é transferida de E1 para um resíduo cisteinil presente na
proteína E2. A transferência de ubiquitina para proteínas do substrato
normalmente requer uma terceira proteína chamada E3 ou ligase. Dependendo da
E3, a ubiquitinação do substrato ocorre por transferência direta de E2 ou após a
formação de uma ligação tioéster da ubiquitina com o E3 (GLICKMAN;
CIECHANOVER, 2002; CALLIS, 2014). A ubiquitinação subsequente pode ocorrer
repetidamente no mesmo substrato, em locais adicionais ou em poliubiquitinação,
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onde ocorre ligação de outra ubiquitina na primeira que foi ligada a proteína
(Figura 17) (BEHRENDS; HARPER, 2011).
Após ubiquitinadas, as proteínas são degradadas por um complexo proteico
chamado proteassomo. Os proteassomos degradam proteínas danificadas por
proteólise, uma reação química que quebra as ligações peptídicas. O complexo
proteassomo

consiste

em

uma

porção

reguladora

19S

localizada

nas

extremidades do “cilindro”, e a porção catalítica 20S que consiste em quatro anéis
empilhados contendo sete subunidades α ou sete β. As subunidades β1, β2 e β5
contêm as atividades proteolíticas da porção 20S. A porção reguladora reconhece
as proteínas poliubiquitinadas e iniciam o processo de degradação (Figura 18)
(VEMBAR; BRODSKY, 2008; MEYER-SCHWESINGER, 2019).

Figura 18. Composição estrutural do complexo proteassomo. (A) A ubiquitinação das
proteínas é necessária para ocorrer a interação dos substratos ao proteassomo, comprometendo o
substrato à degradação proteasomal que requer hidrólise de ATP. Nesse momento, os
proteassomos desmontam e liberam a cadeia da ubiquitina do substrato, transferindo a proteína
desubiquitinada para a câmara proteolítica e degradando-a em peptídeos, que são carregados em
moléculas MHC classe I para apresentação de antígenos ou posteriormente processados em
aminoácidos por peptidases citosólicas. (B) O proteassomo consiste em uma porção reguladora
19S (RP) que compreende uma base e uma tampa, e a partícula catalítica 20S (CP) catalítica que
consiste em quatro anéis empilhados contendo sete subunidades α ou sete β. As subunidades β1,
β2 e β5 contêm as atividades proteolíticas da CP 20S. DUB: desubiquitinase. Adaptado de MeyerSchwesinger (2019).

A via de degradação proteasomal é essencial para muitos processos
celulares, incluindo o ciclo celular, a regulação da expressão gênica, as respostas
ao estresse oxidativo e a manutenção do controle de qualidade proteica (CALLIS,
2014).
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1.5.1 Degradação de proteínas associada ao retículo endoplasmático (ERAD)
O controle da qualidade das proteínas é alcançado pela degradação
associada ao retículo endoplasmático (ERAD), que envolve o reconhecimento de
proteínas mal dobradas recém sintetizadas no retículo endoplasmático (ER), sua
ubiquitinação pelas ligases E3 ancoradas na membrana do retículo, seus
receptores de translocação retrógrada do lúmen do retículo para o citosol,
dependentes de ATP, por um complexo proteico contendo a ATPase VCP/p97 e,
finalmente, sua degradação pelo proteassomo no citosol (MITCH; GOLDBERG,
1996; MEYER-SCHWESINGER, 2019).
O reconhecimento do substrato pelo proteassomo é altamente específico,
pois requer a marcação de proteínas individuais realizada pela ubiquitina. Vale
ressaltar que o proteassomo não degrada proteínas em aminoácidos individuais,
mas produz uma mistura altamente heterogênea de peptídeos que são
posteriormente

processados

por

peptidases

citosólicas

resultando

em

aminoácidos que são reciclados na síntese proteica (KISSELEV et al., 1999).
As proteínas dobradas no ER são reconhecidas por chaperonas e fatores
associados, como membros da família de proteínas HSP70, calnexina,
calreticulina e proteínas dissulfeto isomerase. Os substratos são direcionados ao
mecanismo de retrotranslocação que pode ser iniciada em parte pelo complexo
Cdc48 (Cell-Division Cycle-48) ou VCP/p97 (Valosin-Containing Protein). A
energia derivada da hidrólise de ATP por Cdc48, que é uma ATPase, é acoplada à
retrotranslocação. À medida que as proteínas são retrotranslocadas, são
poliubiquitinadas pelas ubiquitina ligases E3, assim, são reconhecidas pelos
receptores presentes na porção 19S do proteassomo. No núcleo catalítico do
proteassomo, as proteínas são degradadas em fragmentos peptídicos. Após esse
processo, a ubiquitina é reciclada para novos ciclos de degradação (Figura 19)
(VEMBAR; BRODSKY, 2008; QI; TSAI; ARVAN, 2016).
A remoção eficiente de proteínas mal dobradas pela via ERAD é essencial
para proteger as células do estresse de retículo endoplasmático e restaurar a
função adequada do ER (BACK et al., 2012).
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Figura 19. Etapas da degradação associada ao retículo endoplasmático. (A) As proteínas mal
dobradas no retículo são reconhecidas por diferentes tipos de chaperonas. (B) Após o
reconhecimento, essas proteínas sofrem retrotranslocação para o citosol por meio de complexos
proteicos como o Cdc48. (C-D) Na medida em que as proteínas saem dos complexos
retrotranslocadores, são poliubiquitinadas pelas de ubiquitina ligases E3. (E) Após ubiquitinadas,
são reconhecidas pela porção 19S do proteassomo e são degradadas em fragmentos peptídicos.
Adaptado de Vembar & Brodsky (2008).

Sabe-se que no DM1 as citocinas pró-inflamatórias induzem mecanismos
que resultam no acumulo de proteínas mal dobradas no ER e consequentemente
ativação da UPR e da ERAD em células beta pancreáticas na tentativa de
restaurar a homeostase celular e evitar a morte por apoptose (CARDOZO et al.,
2005b; ALMANZA et al., 2019; CAO et al., 2020). Além disso, o grupo de
pacientes com DM1 que sofrem de episódios de hipoglicemia severa despercebida
mesmo sob insulinoterapia controlada, necessitam de uma terapia mais eficaz,
para esse grupo é indicado o transplante total de pâncreas ou o transplante de
ilhotas pancreáticas (VOGLOVÁ et al., 2017).
1.6 Transplante de ilhotas pancreáticas
O transplante de ilhotas pancreáticas consiste no processo de separar e
isolar ilhotas de um ou mais pâncreas de doadores e depois transplantá-las para
um paciente com diabetes tipo 1. Uma vez transplantadas, as ilhotas começam a
produzir insulina, regulando ativamente o nível de glicose no sangue. Esse
procedimento é direcionado aos pacientes diabéticos tipo 1 que apresentam
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episódios frequentes de hipoglicemia severa despercebida, mesmo estando sob
insulinoterapia (SHAPIRO; POKRYWCZYNSKA; RICORDI, 2016).
O objetivo do transplante é infundir um número de ilhotas suficientes para
controlar o nível de glicose no sangue, eliminando a necessidade total da
insulinoterapia. Tem sido demonstrado que após o estabelecimento do controle
glicêmico resultado de um transplante bem sucedido, há uma diminuição na
progressão das complicações associadas a hiperglicemia. Por se tratar de um
alotransplante, o paciente receptor, precisará estar imunosuprimido para impedir
que o sistema imunológico provoque a rejeição das ilhotas transplantadas
(SUTHERLAND et al., 2001; ANAZAWA et al., 2019).
Após o procedimento cirúrgico e remoção do pâncreas do paciente doador,
o órgão é mantido em solução de preservação e armazenado a 4°C para ser
transportado. Esse processo precisa ser realizado em até 14h, pois é o tempo
máximo de isquemia fria que o órgão suporta. Quando o pâncreas chega a um
centro de transplante, passa por uma sequência de etapas até obter-se as ilhotas
isoladas (GABA; GARCIA-ROCA; OBERHOLZER, 2012).
O passo inicial é a infusão de colagenase através do ducto pancreático
principal; a colagenase é fornecida com monitoramento de pressão visando à
distensão do ducto com vazamento mínimo da enzima. A segunda etapa do
processamento é a digestão tecidual, melhor obtida pela Câmara Ricordi, que
fornece digestão, diluição e coleta eficaz do tecido digerido sob rigoroso controle
de temperatura. A câmara inclui cinco ou seis esferas de aço inoxidável que
fornecem digestão mecânica do tecido fibroso interlobular grosso que a
colagenase não é capaz de digerir (Figura 20) (RICORDI et al., 1989; GABA;
GARCIA-ROCA; OBERHOLZER, 2012).
A separação das ilhotas do tecido exócrino é uma etapa importante para
obter-se um alto rendimento. O método de purificação utiliza centrifugação por
gradiente de densidade que separa os componentes de acordo com sua
densidade, um dos quais contém as ilhotas pancreáticas. A pureza da suspensão
celular final é analisada e as células são lavadas e colocadas no meio de cultura
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por 12 a 72 horas em uma estufa entre 22°C e 37°C. (GABA; GARCIA-ROCA;
OBERHOLZER, 2012; ANAZAWA et al., 2019).
Após esse período, as ilhotas isoladas são então transplantadas.
Atualmente, o local anatômico de escolha para o transplante de células das ilhotas
é o fígado por meio da veia porta, pois apresenta vantagens de acessibilidade
minimamente invasiva, evita a hiperinsulinemia sistêmica (Figura 21) (RAJAB,
2010).
Com o passar do tempo, foi-se aprimorando a técnica de transplante, com o
intuito de manter a viabilidade e a funcionalidade das ilhotas transplantadas por
mais tempo. O estabelecimento do protocolo de Edmonton foi um marco na
história dos transplantes, pois as modificações estabelecidas promoveu um
aumento da sobrevida das ilhotas de forma bastante significativa. Um dos critérios
mais importantes estabelecido por esse protocolo foi o uso de imunossupressores
não corticoidais, os quais não induzem morte das células beta pancreáticas
(SHAPIRO et al., 2000).

Figura 20. Processo de isolamento de ilhotas humanas. (A) Pâncreas obtido de
sendo perfundido com solução enzimática para a digestão do tecido exócrino.
pancreático digerido na câmara de isolamento de Ricordi. (C) Ilhotas altamente
coletadas. (D) ilhotas coletadas para transplante. Adaptado de Gaba & Garcia-Roca &
(2012).

um doador
(B) tecido
purificadas
Oberholzer
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Além do protocolo de Edmonton, foram estabelecidas, ao longo do tempo,
melhorias no processo de isolamento e uso de melhores imunossupressores para
esse tipo de transplante. Com o tempo, o número de pacientes insulinoindependentes após 3 anos de transplante, aumentou de 27% para 44% no
período de 1999 a 2010 (BARTON et al., 2012) chegando a 68% nos últimos
dados obtidos em 2017 que também mostrou que 54% dos pacientes
transplantados permaneceram insulino-independentes após 5 anos de transplante
(VOGLOVÁ et al., 2017).
Os resultados clínicos alcançados em centros médicos com vasta
experiência, mostram que os transplantes de ilhotas já são comparáveis aos do
transplante de pâncreas órgão total em termos de taxas de independência de
insulina após 1 e 5 anos. Assim, o transplante de ilhotas já é uma abordagem
realista para o tratamento do diabetes oferecendo liberdade para pacientes com
diabetes tipo 1 que apresentam hipoglicemia desregulada (JIN; KIM, 2017).

Figura 21. Procedimento para o transplante de ilhotas pancreáticas a partir de um doador.
Um pâncreas é adquirido de um doador falecido sem diabetes. Após o processo de isolamento das
ilhotas, estas são mantidas em cultura por até 72 h antes do transplante que é feito por meio da
injeção das ilhotas na veia porta do paciente com diabetes tipo 1. Adaptado de Rickels &
Robertson (2018).

Mesmo diante de todos os avanços supracitados, sabe-se que o processo
de isolamento e transplante continua sendo procedimentos estressantes para as
ilhotas, contribuindo para diminuir a sobrevida dessas estruturas. Para minimizar
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tais complicações, faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos
moleculares que protejam as células beta, com a finalidade de mantê-las
funcionais e mais resistentes durante todas as etapas

do transplante

(JOHANSSON et al., 2015; RICKELS; ROBERTSON, 2018).
1.7 Prolactina como agente citoprotetor de células beta
A prolactina (PRL) é um hormônio identificado a mais de 80 anos como um
fator da hipófise que estimula o desenvolvimento da glândula mamária e a
lactação (RIDDLE; BATES; DYKSHORN, 1933). É um hormônio polipeptídico cuja
secreção é feita em resposta à alimentação, tratamento com estrogênio, ovulação
e amamentação. Possui importantes funções relacionadas ao ciclo celular como
fator de crescimento, diferenciação e a inibição da apoptose (BOLE-FEYSOT et
al., 1998).
Ao longo do tempo, foi mostrado que durante o período de gravidez há
aumentos significativos na massa das ilhotas pancreáticas e na secreção de
insulina, os quais são perdidos rapidamente após o parto. Em roedores, várias
evidências sugerem que a prolactina (PRL) e ou lactogênio placentário são
responsáveis pelas alterações associadas à gravidez na massa e na função das
células beta (VAN; L.; F. DE, 1978; LUISA; FANNIE E.; SUSA, 1995).
Durante a gravidez, o aumento dos níveis de PRL é paralelo ao aumento da
massa celular e hipersecreção de insulina estimulada por glicose. Receptores de
PRL (PRLR) estão presentes nas ilhotas pancreáticas, e sua expressão é
aumenta durante a gravidez (BOSCHERO et al., 1993; SORENSON; BRELJE,
2009). A exclusão do receptor de PRL em camundongos levam à diminuição da
densidade das ilhotas, além de uma diminuição de 20 a 35% no conteúdo de
insulina pancreática em camundongos fêmeas não gestantes (FREEMARK et al.,
2002).
A via de sinalização da prolactina é iniciada pela ligação deste hormônio ao
seu receptor que é expresso em vários tecidos. O PRLR é composto por um
domínio de ligação ao ligante extracelular, um domínio transmembranar e um
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domínio intracelular, transduzindo o sinal por meio de cinases que interagem com
sua porção citoplasmática (GOFFIN; BOGORAD; TOURAINE, 2010).
A principal via de sinalização ativada pela interação PRL-PRLR é a
JAK/STAT (Janus kinase / Signal Transducer and Activator of Transcription). A
ligação à prolactina induz a dimerização do receptor e ativação de JAK2 que
fosforila vários resíduos de tirosina do PRLR permitindo a ligação de STAT5. O
STAT5 fosforilado dissocia-se do receptor, dimeriza-se e transloca-se para o
núcleo

onde

liga-se

aos

promotores

dos

genes

alvo

(Figura

22)

(RADHAKRISHNAN et al., 2012).
Uma das ferramentas promissoras para o aperfeiçoamento do transplante
de ilhotas pancreáticas é o uso do hormônio prolactina (PRL) no processo de
isolamento e cultura dessas estruturas durante período prévio ao transplante
(FREEMARK et al., 2002; JOHANSSON et al., 2009; YAMAMOTO et al., 2010).

Figura 22: Representação da sinalização da prolactina. Após a prolactina (PRL) se ligar a seu
receptor (PRLR), este dimeriza-se ativando a via JAK/STAT. Adaptado de Shuai & Liu (2003).

Resultados prévios do nosso grupo de pesquisa mostraram mais efeitos
benéficos da ação do hormônio prolactina tanto sobre células de insulinoma
murino (Min6) quanto em culturas primárias de ilhotas pancreáticas murinas e
humanas. Este hormônio foi capaz de aumentar o número de células beta e a
secreção basal de insulina (LABRIOLA et al., 2007b), diminuir a morte celular por
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apoptose (TERRA et al., 2011; MANSANO, 2013, 2018; WAILEMANN et al.,
2018), atenuar a morte induzida por estresse de retículo endoplasmático em
linhagens de insulinoma murino (GOMES, 2016; WAILEMANN et al., 2018) e foi
capaz de proteger células beta da morte induzida por estresse oxidativo (TERRA
et al., 2019).
Também foi visto pelo nosso grupo de pesquisa, uma expressão proteica
diferencial em ilhotas pancreáticas humanas mantidas na presença ou ausência
de prolactina. Dentre as proteínas expressas na presença da PRL, identificou-se a
HSPB1, proteína da família das pequenas proteínas de choque térmico (Small
Heat Shock Proteins - sHSP) (LABRIOLA et al., 2007a). Foi demonstrado pelo
nosso grupo que HSPB1 é um fator essencial no mecanismo citoprotetor ativado
pela da PRL, uma vez que o seu silenciamento em linhagens de células beta
(Min6) e culturas primárias de ilhotas murinas mostraram que presença do
hormônio não foi capaz de proteger tais células da morte induzida por citocinas
pró-inflamatórias (MANSANO, 2013, 2018; WAILEMANN et al., 2018), por
estressores de retículo endoplasmático tunicamicina e tapsigargina (GOMES,
2016) e nem pela indução de estresse oxidativo (TERRA et al., 2019).
1.8 Proteínas de choque térmico
As proteínas de choque térmico (Heat Shock Proteins - HSPs) são uma
família de proteínas produzidas pelas células em resposta à exposição a
condições estressantes (RITOSSA, 1962). As HSPs são encontradas em
praticamente todos os organismos vivos, desde bactérias até em seres humanos
(WU, 1995). Muitos membros deste grupo desempenham funções de chaperonas
estabilizando novas proteínas, garantindo o dobramento correto, ajudando a
redobrar proteínas que foram danificadas por estresse celular (BROWN et al.,
1993) ou as direcionam à degradação por meio da via da ubiquitina-proteassomo
(ARRIGO et al., 2007).
A expressão das HSPs é regulada transcricionalmente por fatores de
choque térmico (Heat Shock Factors - HSFs), principalmente pelo HSF1 que é o
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principal fator de transcrição presente em mamíferos (VIHERVAARA; SISTONEN,
2014). Em condições de estresse, HSF1 transloca do citosol para o núcleo onde
promove aumento da transcrição de proteínas de choque térmico permitindo as
células sobreviverem a esse estresse (Figura 23) (DAI; SAMPSON, 2016).

Figura 23. Ativação do fator de choque térmico 1 (HSF1). Sob condições não estressantes, o
HSF1 monomérico inativo permanece reprimido pelos produtos de seus próprios alvos
transcricionais - proteínas de choque térmico (HSPs) - no citoplasma. Estressores celulares, como
choque térmico, desencadeiam a dissociação do complexo proteico repressivo e a liberação de
HSF1 monomérico. Posteriormente, o HSF1 sofre trimerização, translocação nuclear e
modificações pós-traducionais, incluindo fosforilação, acetilação e sumoilação. No núcleo, o HSF1
trimérico ativado, junto com a proteína RPA (Single-stranded DNA-binding Protein Replication
protein A), BRG1 (Chromatin-Remodeling enzyme Brahma-related Gene 1), e com a FACT
(Histone chaperone Facilitates Chromatin Transcription), acessa e se liga aos elementos de
choque térmico (HSEs), que subsequentemente acionam o recrutamento de um complexo de
iniciação da transcrição que compreende a RNA polimerase II (RNA Pol II) e fatores gerais de
transcrição (TFII). HDAC6: histona desacetilase 6; E1, 2, n: éxons do gene da HSP. Adaptado de
Dai & Sampson (2016).

As proteínas de choque térmico são nomeadas de acordo com seu peso
molecular que variam de 8 a 100kDa. A representante de menor tamanho é a
ubiquitina que possui apenas de 8kDa. Essa proteína além de participar do
processo de degradação proteica, também possui características de uma proteína
de choque térmico. O grupo das pequenas proteínas de choque térmico (sHSP)
variam de 15 a 30kDa e possui um domínio característico chamado α-cristalino, o
qual é composto por aproximadamente 80 aminoácidos. Os demais grupos são
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denominados de acordo com seus pesos, tais como as HSP70, HSP90 e HSP100,
cujas proteínas possuem a ordem de 70, 90 e 100 quilodaltons, respectivamente.
Por exemplo, a proteína GRP78 pertence à família das HSP70 (DATTA;
RAHALKAR; DINESH, 2017).
Tabela 3. Localização e função de representantes das diversas famílias da
proteínas de choque térmico.
Classificação
Localização
Função
HSP10
Mitocôndria
Dobramento de proteína
Membrana
Desenvolvimento do músculo cardíaco
HSP12
plasmática
embrionário
HSP40
Citosol
Auxilia no dobramento de proteínas
Retículo
HSP47
Auxilia no dobramento do colágeno
endoplasmático
Dobramento de proteínas mal dobradas sob
HSP60
Mitocôndria
condições de estresse na matriz
mitocondrial
Citosol e
Auxilia no dobramento de proteínas no
HSP70
Retículo
retículo
endoplasmático
Associado à redução da área de infarto por
HSP75
Mitocôndria
lesão cerebral isquêmica e proteção contra
apoptose
Retículo
GRP78
Aumenta a resistência celular à apoptose
endoplasmático
Ajudando no dobramento da miosina e na
HSP90
Citosol
formação de sarcômeros
Envolvido na redobragem dos agregados
HSP100
Citosol
proteicos
Citoplasma e
HSP110
Auxilia na resposta imune
núcleo
Adaptado de Jee (2016).

O aumento na expressão das HSPs é desencadeado pela exposição a
diferentes tipos de condições de estresse ambiental, como infecção, inflamação,
exercício, exposição da célula a toxinas (etanol, vestígios de metais e luz
ultravioleta), hipóxia ou privação de nutrientes ou água. Em razão disso, as HSPs
também são chamadas de proteínas de resposta ao estresse (SANTORO, 2000).
Várias proteínas de choque térmico desempenham papeis importantes nas
interações proteína-proteína, como dobrar e ajudar no estabelecimento de uma
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conformação adequada e na prevenção da agregação indesejada de proteínas
(BORGES; RAMOS, 2005). Outras funções das HSPs estão listadas na tabela 3.
1.8.1 Pequenas proteínas de choque térmico
As pequenas proteínas de choque térmico (Small Heat Shock Proteins sHSP) são caracterizadas por apresentarem massas moleculares entre 12 e
43kDa; pela presença de um domínio altamente conservado contendo de 80 a 100
aminoácidos denominado domínio α-cristalino; pela capacidade de formar grandes
oligômeros; e por serem induzidas em condições de estresse (KRIEHUBER et al.,
2010).
Além da atividade molecular de chaperona que previne a agregação de
proteínas, as sHSPs estão envolvidos em diversas funções celulares, tais como:
resistência ao estresse, dobragem de proteínas, degradação de proteínas,
manutenção da integridade citoesquelética, inibição de morte celular, ciclo e
sinalização celular. Além disso, algumas proteínas dessa família exibem cárdio e
neuroproteção, propriedade pró-angiogênica e propriedade anti-inflamatória
(BAKTHISARAN; TANGIRALA; RAO, 2015). Em células expostas a estresse
celular, as sHSPs atuam como chaperonas, combatendo a formação de
polipeptídeos mal dobrados, permitindo o redobramento destas durante a
recuperação do estresse ou as levam a degradação proteassomal (ARRIGO et al.,
2007; CARLISLE; PRILL; PILGRIM, 2018).
No câncer, defeitos no mecanismo de morte celular mantem a
sobrevivência das células cancerígenas permitindo a progressão e a resistência
ao tratamento. Além disso, as sHSPs são superexpressas em muitos tipos de
tumores malignos, onde estão envolvidas no crescimento tumoral e na resistência
ao tratamento (ACUNZO; KATSOGIANNOU; ROCCHI, 2012).
A maioria dos representantes das sHSPs agrupam-se em grandes
oligômeros que mantem em equilíbrio dinâmico com uma rápida troca de
subunidades entre os oligômeros (Figura 24) (DELBECQ; ROSENBAUM; KLEVIT,
2015).
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O equilíbrio dinâmico entre os oligômeros confere a capacidade dessas
proteínas de se ligarem a substratos desnaturados e mantê-los em um estado
competente e dobrável ou sequestrá-los em agregados reversíveis. Esse efeito
específico provavelmente depende da interação entre a sHSPs e a proteína cliente
e das condições sob as quais a atividade chaperona é avaliada, assim,
destacando uma amplitude das funções presentes nessa classe de chaperonas,
pois visam diversas proteínas clientes (JANOWSKA et al., 2019).

Figura 24. Modelo da função chaperona de sHPSs. Sob condições de estresse, proteínas são
desestabilizadas e se desdobram. As sHSPs ligam-se nesses substratos parcialmente
desdobrados de maneira independente de energia e os mantêm em um estado competente para
os dobrar. Os conjuntos de sHSPs (cinza) se ativam (verde) por meio da formação de oligômeros.
Substratos ligados são subsequentemente redobrados pelo sistema chaperona HSP70 dependente
de ATP e podem envolver, também, o sistema chaperona HSP100 nas células e compartimentos
celulares onde são encontrados. Adaptado de Haslbeck & Vierling (2015).

1.9.1 Proteína de choque térmico B1 (HSPB1)
A HSPB1 é uma pequena proteína de choque térmico (small heat shock
protein), cuja variação humana possui 27kDa e a murina 25kDa, sendo assim
também conhecidas como HSP27 e HSP25, respectivamente. Foi purificada e
caracterizada pela primeira vez em 1987 e assim como as outras HSPs, apresenta
níveis altos em células submetidas a condições de estresse, tais como o choque
térmico (ARRIGO; WELCH, 1987).
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Após

alguns

estudos,

viu-se

que

HSPB1,

assim

como

outros

representantes de sHSPs, tinha a capacidade de formar oligômeros de diversos
pesos moleculares, apresentar intensa fosforilação e atuar como chaperona
independente de ATP (JAKOB et al., 1993). Um dos papeis da HSPB1 é capturar
e armazenar polipeptídeos mal dobrados para evitar sua agregação e promover
indiretamente sua redobragem ou leva-los a degradação proteica via proteassomo
(EHRNSPERGER et al., 1999; ARRIGO, 2017). Em células de neuroblastoma
murino, foi observado que HSPB1 foi capaz de sequestrar oligômeros proteicos
tóxicos formando grandes agregados proteicos não tóxicos, assim, conferindo
neuroproteção (Figura 25) (OJHA et al., 2011).

Figura 25. Modelo de sequestro de oligômeros tóxicos em agregados não tóxicos feito
promovidos por HSPB1. A montagem de proteínas dobradas incorretamente leva ao formação de
oligômeros tóxicos causando disfunção e morte neuronal, consequentemente doenças
neurodegenerativas. HSPB1 sequestra oligômeros tóxicos em grandes agregados não tóxicos
conferindo neuroproteção. Adaptado de Ojha e colaboradores (2011).

Propriedades anti-apoptóticas e antioxidantes são bem caracterizadas para
HSPB1. Essa proteína possui expressão constitutiva em diferentes tecidos,
particularmente em condições patológicas, promovendo um aumento da
resistência a condições de estresse e lesões, principalmente em células
cancerígenas (ARRIGO, 2017). Em tumores, HSPB1 é capaz de promover a
proteção das células contra a morte mediada pelo sistema imunológico ou por
drogas.

Mutações

no

seu

domínio

α-cristalino

são

responsáveis

pelo

desenvolvimento de doenças como catarata, miopatias, cardiomiopatias e
neuropatias neuronais motoras, como a doença de Charcot-Marie-Tooth e
Neuropatia Distal Motora hereditária (ARRIGO et al., 2007).
Uma propriedade intrigante de HSPB1 diz respeito às mudanças intensas e
complexas em sua fosforilação e tamanho nativo em resposta a modulações das
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condições de crescimento ou alterações fisiológicas do ambiente celular. Essas
alterações estruturais ocorrem independentemente de HSPB1 ser induzido por
estresse ou expresso constitutivamente, podendo reprogramar a capacidade de
HSPB1 de se ligar e modular a dobragem, a atividade ou a meia-vida de proteínas
clientes, ajudando a célula a se adaptar melhor às mudanças fisiológicas ou
condições de estresse (ARRIGO, 2017).
HSPB1 em sua forma não fosforilada é capaz de formar oligômeros que
podem chegar a 800kDa, enquanto que a sua forma fosforilada resulta em
alterações conformacionais, levando a tamanhos oligoméricos significativamente
reduzidos

e

consequente

perda

da

atividade

de

chaperona

(LENTZE;

NARBERHAUS, 2004). Isso mostra que a organização estrutural reversível da
HSPB1 atua como um sensor, permitindo que as células se adaptem e,
eventualmente, superem as condições de estresse (Figura 26) (ARRIGO;
GIBERT, 2012; KATSOGIANNOU; ANDRIEU; ROCCHI, 2014).
Após o choque térmico, HSPB1 contém dois tipos de populações de
oligômeros especificamente fosforilados: os de pequeno e médio porte que
aprisionam polipeptídeos clientes desnaturados e os de grandes porte isolados
(ARRIGO, 2017). Grandes oligômeros não fosforilados (maior que 300kDa) têm
maior potencial para proteger a célula através de sua capacidade de exibir
atividade chaperona (ROGALLA et al., 1999). E pequenos oligômeros não
fosforilados podem atuar no nível de polimerização ou despolimerização da actina
(Figura 26) (BENNDORF et al., 1994; ARRIGO et al., 2007). Em contrapartida,
estudos mais recentes feitos in vitro mostraram que HSPB1 possui atividade
chaperona mais eficaz em condições que favorecem a liberação de monômeros
livres (ALDERSON et al., 2019).
Existem poucos relatos na literatura sobre o papel de HSPB1 em células
beta pancreáticas. Um desses poucos estudos mostrou que ilhotas pancreáticas
murinas superexpressando HSPB1 são mais resistentes à morte induzida por
estreptozotocina, um clássico indutor de morte de células beta usado em diversos
estudos relacionados ao DM1 (DAI et al., 2009). Além disso, nosso grupo de
pesquisa mostrou um aumento da expressão de HSPB1 em ilhotas pancreáticas
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humanas (LABRIOLA et al., 2007a), ilhotas murinas e células de linhagens
derivadas de um insulinoma murino na presença de prolactina (MANSANO, 2013,
2018) e que essa proteína é o mediador principal da citoproteção promovida por
esse hormônio.

Figura 26. Propriedades da HSPB1 humana. (A) Organização da estrutura de HSPB1. Linha
reta: região conservada; caixa preta: domínio alfa cristalino; caixa cinza: domínio WDPF; linha
irregular: domínio flexível; P: resíduos de serina fosforilados. Os aminoácidos estão indicados. A
posição 137 na sequência HSPB1 corresponde ao único resíduo de cisteína na sequência da
proteína. Sua exclusão elimina a formação de dímeros e elimina a atividade protetora da HSPB1.
(B) O estresse favorece a formação de grandes oligômeros associados a polipeptídeos
desdobrados, enquanto a fosforilação faz o inverso. A formação de pequenos oligômeros pode ser
necessária para ligar proteínas desdobradas que são então armazenadas no nível dos grandes
oligômeros. A fosforilação também pode favorecer a reciclagem dos grandes oligômeros. Círculos
amarelos indicam HSPB1 não fosforilado e os vermelhos HSPB1 fosforilado. Adaptado de Arrigo e
colaboradores (2007).

A atenuação dos níveis de HSPB1 em células beta (Min6) impediu a ação
citoprotetora da prolactina. Um dos efeitos observados foi que em células Min6
silenciadas para HSPB1, a prolactina não foi capaz de aumentar os níveis de
proteínas anti-apoptóticas, nem diminuir os níveis de proteínas pró-apoptóticas
(MANSANO, 2013). Além disso, foi detectado um aumento significante nos níveis
de fosforilação de STAT1 e de p38, após 10min, atingindo o pico de fosforilação
após 30min de tratamento com PRL (LABRIOLA et al., 2007a). Também foi visto
pelo nosso grupo que o aumento dos níveis de HSPB1 promovido pela prolactina
estava relacionado ao aumento do fator de transcrição de proteínas de choque
térmico, HSF1, que apresentou um aumento significativo nos níveis proteicos
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após 10min de tratamento com PRL; HSPB1 alcançou seu nível máximo
após 2h do tratamento hormonal (MANSANO, 2013, 2018; WAILEMANN et al.,
2018). Esses resultados podem nos levar a propor a hipótese de que, ao se ligar
ao seu receptor, a PRL seria capaz de induzir uma ativação rápida e transitória de
uma resposta de estresse, incluindo o aumento da via de sinalização de HSF1 e
consequente aumento dos níveis de HSPB1.
Adicionalmente, nosso grupo de estudo mostrou que HSPB1 é capaz de
proteger células Min6 da morte induzida pelos estressores de retículo
endoplasmático tunicamicina e tapsigargina, onde essa proteção poderia estar
relacionada a uma modulação da resposta a proteínas mal dobradas (GOMES,
2016). Além do mais, mostramos também que HSPB1 promoveu citoproteção em
células beta submetidas a estresse oxidativo, onde essa chaperona foi capaz de
modular

da

atividade

de

glicose-6-fosfato

desidrogenase

mantendo

alta

quantidade de glutationa reduzida (TERRA et al., 2019).
Há poucas evidencias na literatura correlacionando a participação de
HSPB1 como fator citoprotetor de células beta pancreáticas submetidas a estresse
de retículo endoplasmático. Além disso, não tem sido mostrada a participação
dessa chaperona na degradação de proteínas por meio do sistema ubiquitinaproteassomo nessas células. Diante deste panorama, é de extrema relevância
entender efetivamente os mecanismos moleculares mediadores da citoproteção
de células beta pancreáticas promovidos pela HSPB1 no contexto do diabetes
mellitus tipo 1, visando um aumento da viabilidade e funcionalidade das ilhotas
pancreáticas no processo de transplante.
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2 Objetivos
2.1 Objetivo geral
Estudar quais são os mecanismos moleculares mediados por HSPB1 que
promovem a inibição da morte de células beta pancreáticas, induzida por estresse
de retículo endoplasmático no contexto do diabetes tipo 1.
2.2 Objetivos específicos
Verificar a relevância de HSPB1 na inibição da morte induzida por estresse
de retículo endoplasmático.
Estudar os níveis de expressão proteica e/ou ativação de proteínas
mediadoras da resposta a proteínas mal dobradas.
Avaliar a participação de HSPB1 no mecanismo de degradação proteica
associada ao retículo endoplasmático.
Validar dos principais resultados obtidos em células de insulinoma murino
(Min6) em ilhotas pancreáticas isoladas de camundongos.
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3 Materiais e métodos
3.1 Linhagens celulares
A linhagem derivada de um insulinoma murino Min6, responsiva ao
aumento de glicose com consequente liberação de insulina (ISHIHARA et al.,
1993) foi mantida em meio de cultura RPMI (desenvolvido no Roswell Park
Memorial Institute) (Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA) com suplementação de
10% de Soro Fetal Bovino (SFB), L-glutamina (2mM) (Sigma), 100U/mL de
Ampicilina, 100U/mL de Estreptomicina, 10mM HEPES (ácido 4- (2-hidroxietil)-1piperazineetane-sulfônico) (Sigma), em estufa a 37°C, com atmosfera contendo
5% de CO2.
O meio de cultura foi renovado a cada 2-3 dias de cultivo. Ao atingirem,
aproximadamente 80% da densidade de saturação, as células foram destacadas
com solução contendo 1mg/mL de tripsina e 1mM de ácido etilenodiamino tetraacético (EDTA), lavadas e ressuspendidas em meio fresco. Os estoques celulares
foram mantidos nos respectivos meios de cultura com concentração final de 40%
de SFB e 10% de DMSO (dimetilsulfóxido) estéril e armazenadas a -80°C.
Todas as linhagens celulares utilizadas neste trabalho foram testadas
quanto à presença de Mycoplasma hominis, por reações de PCR.
Com a finalidade de verificar o papel da chaperona HSPB1 no contexto do
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), foi gerada uma linhagem de Min6 HSPB1
silenciada (Min6 shHSPB1). O processo de silenciamento consistiu na inserção de
um vetor shRNA por meio de uma infecção lentiviral. Como controle do processo
de silenciamento, foi gerada uma linhagem que expressa um shRNA com uma
sequência aleatória composta da mesma proporção de nucleotídeos que o shRNA
de HSPB1, tal sequência foi denominada scramble C (Min6 scC). A obtenção e
validação da linhagem silenciada e da scramble foi resultado do nosso grupo de
pesquisa (MANSANO, 2013; WAILEMANN et al., 2018).
Com a finalidade de verificar se apenas a HSPB1, na ausência da
prolactina, era a responsável pelo mecanismo citoprotetor, foi gerada uma
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linhagem de Min6 que superexpressa essa chaperona denominada MIN6 OX
(Overexpression); também foi gerada uma linhagem controle da superexpressão a
qual possui um vetor de expressão vazio, denominada Min6 EV (Empty vector).
Essas linhagens foram geradas a partir de partículas lentivirais as quais foram
preparadas como descrito em (ZUFFEREY et al., 1998), onde 1x106 células
HEK293T foram transfectadas por precipitação de fosfato de cálcio com o
plasmídeo de empacotamento pPAX2 (11,25μg), o plasmídeo de envelope
pcDNA-MDG (3,75μg) e o plasmídeo de transferência pLVX-IRES-Neo com o
cDNA de HSPB1 humano (15μg). Após 48h, o meio de cultura contendo vírus foi
recolhido e centrifugado durante 5 min a 700G para remover células separadas e
detritos celulares; então o sobrenadante foi filtrado através de filtros de 0,22μm
(Millipore). As células Min6 foram infectadas com o sobrenadante viral purificado
durante 5-6 h e, em seguida, o sobrenadante viral foi substituído por meio fresco.
As células transduzidas foram selecionadas com 500μg/mL de Geneticin
(Calbiochem, La Jolla, CA, Estados Unidos). A obtenção e validação da linhagem
que superexpressa HSPB1 e seu respectivo controle contendo um vetor vazio foi
resultado do nosso grupo de pesquisa (TERRA et al., 2019).
3.2 Isolamento e cultura de ilhotas murinas
Foram utilizados camundongos machos BALB/c, oriundos do Biotério da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Após anestesia do animal
com cetamina (0,1mg/g do animal – Vetanarcol®/Konig) e xilazina (0,01mg/g –
Kensol®/Konig), através de uma incisão abdominal, o pâncreas foi exposto e
infundidos pelo ducto pancreático 5mL de solução 180U/mL de Colagenase NB 1
+ Protease Neutra NB (SERVA Electrophoresis) em tampão salino de Hanks
(HBSS). O pâncreas foi removido cirurgicamente, incubado a 37°C por 20 minutos
onde ocorreu a digestão do tecido. As ilhotas foram separadas do restante do
tecido pancreático através de processo de captação de ilhotas uma a uma
(handpicking) realizado com auxílio de lupa estereoscópica. A cultura das ilhotas
foi realizada em meio RPMI 1640 (Sigma) suplementado com 10% SFB, 2mM

76

Materiais e métodos
glutamina, 100U/mL penicilina, 100µg/mL estreptomicina e 25mM HEPES em
estufa com fluxo de 5% de CO2 a 37°C. Todos os protocolos foram aprovados pelo
Comitê de Ética de Uso Animal (CEUA) do Instituto de Química da Universidade
de São Paulo em 23/08/2017 (processo n° 74/2017) e seguem todos os
regulamentos

estabelecidos

pelo

Conselho

Nacional

de

Controle

de

Experimentação Animal.
3.3 Silenciamento de HSPB1 em ilhotas murinas
Para a inibição da expressão de HSPB1 foi utilizada a metodologia de RNA
de interferência, por meio da transdução em ilhotas murinas com vetores
lentivirais, detentores de sequências shRNA específicas para a inibição desta
proteína, seguindo o protocolo descrito por TISCORNIA; SINGER; VERMA,
2006a, 2006b. Como controle, foram geradas células transduzidas com a
sequência de shRNA aleatória (scramble C). Os vetores de expressão para as
sequências HSPB1 shRNA (m): SC-35598 e shRNA SC-35598C utilizados, fazem
parte do sistema shRNA - Santa Cruz Biotechnology. Os vetores estruturais
(pMDL, pRev and pVSVG) fazem parte do sistema descrito por TISCORNIA;
SINGER; VERMA, 2006a, 2006b. Com este intuito, foram geradas as partículas
virais recombinantes, por meio de transfecção da linhagem empacotadora
HEK293T. Para cada uma das construções de interesse, no primeiro dia foram
plaqueadas 106 células HEK293T por poço de 34,8mm de diâmetro, em meio de
cultura DMEM 10% Hyclone SFB (Thermo Scientific). Após 24h, foi trocado o meio
de cultura de cada poço (1,5mL de DMEM 10% Hyclone SFB). Duas soluções
foram preparadas: a) em 250µL de meio de cultura DMEM sem soro adicionaramse 10µL de Lp200 (Lipofectamine (Invitrogen)). A solução foi incubada por 5min a
temperatura ambiente. b) em 250µL de meio de cultura DMEM sem soro
adicionaram-se 0,7µg do vetor estrutural pMDL, 0,275µg do vetor estrutural pREV,
0,385µg do vetor estrutural pVSVG e 1,1µg do vetor de interesse. As duas
soluções foram misturadas e incubadas por 20min a temperatura ambiente. Após
este tempo, 5µL da mistura foi adicionada ao respectivo poço com células
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HEK293T. Após 5h, o meio de cultura destas células será trocado por DMEM 10%
Hyclone SFB. As coletas de meio foram realizadas após 24h, 48h, 72h e 96h. As
alíquotas foram conservadas em ultrafreezer a -80°C.
Ilhotas pancreáticas murinas foram isoladas, plaqueadas e mantidas em
meio RPMI contendo 10% SFB. Após as ilhotas estarem dispersas foram
transduzidas utilizando vírus na diluição 1:10(v/v), em meio RPMI livre de
antibiótico, contendo polibreno (10µg/mL) por 20 min, mantidas na incubadora a
37°C. Após esse período, foi feita a troca de meio para RPMI 10% SFB. Foram
realizados os experimentos 24h após a troca do meio. A eficiência do
silenciamento

foi

verificada

por

Western

blot

(WB)

(MANSANO,

2018;

WAILEMANN et al., 2018).
3.4 Superexpressão de HSPB1 em ilhotas murinas
Após o isolamento, plaqueamento e dispersão das ilhotas murinas, estas
foram submetidas ao processo superexpressão de HSPB1 por meio da
transfecção do vetor pEGFP-hsp27 plasmid (17444 ISHO; Addgene, Cambridge,
MA, USA) (VOSS et al., 2007). A transfecção foi realizada usando o carregador
lipídico Lipofectamine RNAiMAX (Invitrogen), onde o complexo Lipídeo-DNA foi
formado em meio Opti-MEM (Invitrogen) em uma proporção de 0,2µL of
Lipofectamina para 500ng de plasmídeo, a temperatura ambiente por 20 minutos e
depois adicionado as ilhotas em meio livre de antibiótico por 16h. Após esse
período, o meio foi substituído por RPMI contendo 10% de SFB. 24h após a troca
do meio, foram realizados os experimentos. A eficiência da superexpressão foi
verificada por Western blot (WB) (MANSANO, 2018; WAILEMANN et al., 2018).
3.5 Tratamentos das células
Previamente a qualquer tratamento celular, as células da linhagem Min6,
Min6 scC, Min6 shHSPB1, Min6 OX e Min6 EV (3x104 células/cm²), Ilhotas
murinas, Ilhotas shHSB1, Ilhotas scC, Ilhotas OX e Ilhotas EV, foram carenciadas
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de soro por 24h através da adição de meio RPMI suplementado com 0,1% de
Soro Fetal Bovino (SFB). No dia seguinte, as células foram mantidas nestas
condições e tratadas por 30min na presença ou ausência de PRL (300ng/mL) e
então incubadas por 16h na presença ou ausência de um coquetel de citocinas
(IL-1β, 1,6ng/mL; TNF-α, 16ng/mL; IFN-γ, 8ng/mL) (Peprotech, Cidade do México,
México) ou de indutores de estresse do retículo endoplasmático Tunicamicina
(TUN - 15µg/mL – Sigma Aldrich) e Tapsigargina (TAG - 75nM – Sigma Aldrich) ou
do inibidor do proteassomo MG132 (0,1-1µg/mL – CALBIOCHEM).
3.6 Viabilidade celular por Hoechst (HO) e Iodeto de Propídeo (PI)
Células Min6, Min6 scC, Min6 shHSPB1, Min6 OX, Min6 EV, Ilhotas
murinas, Ilhotas shHSB1, Ilhotas scC, Ilhotas OX e Ilhotas EV foram plaqueadas e
mantidas em meio apropriado, conforme descrito, até a realização dos devidos
tratamentos celulares. A porcentagem de células viáveis e mortas foi determinada
através da marcação por 15min com os ligantes de DNA: Iodeto de Propídeo (PI 5μg/mL) e Hoescht 33342 (HO - 5μg/mL; Sigma-Aldrich) (CARDOZO et al.,
2005a).
As células foram examinadas no microscópio de fluorescência invertido
(Nikon Corporation, Tokyo, Japão) numa ampliação de 200x. Um mínimo de 500
células foi contado em cada condição experimental por dois observadores
independentes, sendo um sem conhecimento das identidades das amostras,
resultados foram aceitos quando apresentaram uma similaridade superior a 90%.
Os resultados foram apresentados como porcentagem de morte.
Este método é quantitativo e já foi validado para uso em células beta
pancreáticas por comparação sistemática com microscopia eletrônica, ativação de
caspase-3 e clivagem de DNA (RASSCHAERT et al., 2005; CUNHA et al., 2008;
MOORE et al., 2009) e também em ensaios de viabilidade em diferentes linhagens
celulares realizadas pelo nosso grupo de pesquisa (DOS SANTOS et al., 2017;
WAILEMANN et al., 2018).
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3.7 Ensaio de Western Blot
Os extratos proteicos foram obtidos a partir de células Min6 inicialmente
plaqueadas numa densidade de 3x104 células/cm², as quais foram mantidas em
meio RPMI suplementado com 10% de SFB. Posteriormente, o soro fetal do meio
foi carenciado e as células foram submetidas aos diversos tratamentos
anteriormente citados.
Já as ilhotas foram plaqueadas numa densidade de 45 ilhotas por cada
poço de uma placa com 6 poços e mantidas em meio RPMI suplementado com
10% de SFB. As ilhotas foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma
esférica para a forma dispersa. Extratos proteicos foram obtidos, após os
tratamentos citados, tanto de ilhotas parentais quando de grupos de ilhotas
submetidas ao processo de silenciamento de HSPB1 ou de superexpressão da
mesma proteína, assim como os respectivos grupos controle.
Em seguida, as culturas foram lavadas com tampão PBSA gelado e,
mantendo-se no gelo, adicionou-se tampão de lise (10mM HEPES; 1% SDS;
1,5mM MgCl2.6H2O; 10mM KCl; 1mM DTT; 0,1% NP-40) contendo inibidor de
protease (#14928300, GE, Little Chalfont, Reino Unido) e inibidor de fosfatase
(Cocktail 2 P5726, Sigma). Após incubação de 20 minutos, sob agitação em gelo,
o extrato foi coletado por raspagem da monocamada. Ao final do processo foi
adicionado tampão de amostra (60mM Tris-HCl [pH 6,8]; 10% SDS; 50% glicerol;
0,5% azul de bromofenol; 2,5% β-mercaptoetanol) e o extrato foi aquecido (100°C)
por 10 minutos, sendo posteriormente armazenado em freezer (-20°C).
Posteriormente, as proteínas foram fracionadas e eletrotransferidas para
membranas de fluoreto de polivinilideno (PVDF), em tampão de transferência
contendo 0,3% de Tris-HCl (p/v), Glicina 1,44% (p/v), SDS 0,1% (v/v) e metanol
20% (v/v), por eletroforese a 400mA, 4°C por 2h.
Para a inibição da marcação de sítios inespecíficos, as membranas foram
incubadas com uma solução de bloqueio (PBSA contendo 5% de leite desnatado,
por 16h a 4ºC. Posteriormente, as membranas, foram lavadas três vezes com
PBSA contendo 0,1% de Tween 20, por 5min à temperatura ambiente, e
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incubadas por 1h ou 18h, sob agitação, a temperatura ambiente ou a 4°C,
respectivamente, de acordo com as especificações de cada anticorpo primário
utilizado (Tabela 4).
Após o período de incubação, as membranas foram lavadas três vezes por
5min, com PBSA + 0,1% de Tween 20 e, então, incubadas por 1h a temperatura
ambiente com anticorpo secundário apropriado, conjugado à peroxidase: AntiMouse 1mg/mL (PI-2000) ou Anti-Rabbit 1mg/mL (PI-1000) HRP (horseradish
peroxidase) Vector Laboratories.
Tabela 04: Lista de anticorpos primários utilizados para detecção dos níveis
de proteínas por Western blot (WB)
Anticorpo
Empresa
1
Policlonal
Anti-BOK (ab71646)
Abcam
Monoclonal
Anti-Phospho-IRE1α (ab48187) Abcam1
Policlonal
Anti-BIM (2819)
Cell Signaling Technology2
Policlonal
Anti-BIP (3183)
Cell Signaling Technology2
Policlonal
Anti-Ubiquitin (3933)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-ATF4 (11815)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-CHOP (2832)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-eIF2α (5324)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-GFP (2956)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-IRE1α (3294)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-PERK (3192)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-XBP1s (12782)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-Phospho-eIF2α (3597)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-Phospho-PERK (3179)
Cell Signaling Technology2
Monoclonal
Anti-ATF6 (70B1413)
Santa Cruz3
Monoclonal
Anti-α-Tubulin (B512)
Sigma-Aldrich Corporation4
1

Abcam Plc, Cambridge, UK; 2Cell Signaling Technology, Beverly, Massachusetts, USA; 3Santa
Cruz Biotechnology, California, USA; 4Sigma-Aldrich, St Louis, USA.

Em seguida, as membranas foram lavadas duas vezes por 5min com PBSA
contendo 0,1% de Tween 20 e uma vez por 5min com PBSA. A presença da
proteína de interesse foi detectada através de um sistema quimioluminescente (kit
ECL Plus™ (GE Healthcare) kit Immobilon™ (Millipore)) utilizando-se um
fotodocumentador com um sistema de Imagens Nine Alliance 9.7.17.00b, 2015;
Câmera HD 9 megapixels refrigerada -35ºC; Software Alliance 1D, 2015
(Cambridge - UK).
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Como controle, as membranas foram testadas com anticorpo monoclonal
anti-α-Tubulin Clone B-5-1-2 (T5168; Sigma-Aldrich) (Tabela 04).
Após a imunorreação, as membranas inicialmente incubadas com
anticorpos para a detecção de proteínas fosforiladas (Anti-Phospho-PERK, antiPhospho-eIF2α ou anti-Phospho-IRE1α) foram submetidas ao processo de
stripping que consistiu na retirada dos anticorpos anti-phospho e, posteriormente,
na incubação dos anticorpos anti-PERK, anti-eIF2α ou anti-IRE1α. O mesmo
processo foi executado para a detecção de α-Tubulin, O processo de stripping
consistiu em realizar duas lavagens com água por 10min, uma lavagem com a
solução de stripping (Glicina 25mM com SDS 1% pH 2,0) por 30min e
posteriormente 4 lavagens com PBSA com 0,1% de Tween 20 e por 10min.
Após a fotodetecção da quimiluminescência, a intensidade das bandas
obtidas foi analisada por densitometria quantitativa, utilizando-se o software
ImageJ

(National

Institute

of

Health

[NIH]).

A

densidade

das

bandas

quimioluminescentes e, após a correção do fundo, a expressão diferencial foi
analisada dividindo-se os valores das densitometrias dos anticorpos primários
específicos pelos valores de α-Tubulin dos mesmos extratos proteicos.
3.8 Ensaio para estudo de proteostase ou velocidade de degradação proteica
pelo sistema ubiquitina-proteassomo
Células Min6 OX e Min6 EV foram plaqueadas (3x104 células/cm²),
mantidas em meio apropriado e foi medida a velocidade de degradação proteica
pelo sistema ubiquitina-proteassomo. Essa medida foi realizada por meio da
verificação dos níveis da proteína GFP (Green Florence Protein) cuja sequência
foi modificada (G76V) para que esta seja capaz de sofrer ubiquitinação com mais
facilidade e consequentemente ser degradada pelo proteassomo, conforme
metodologia descrita por (DANTUMA et al., 2000).
As células Min6 OX e EV foram submetidas ao processo de transfecção do
vetor UbG76V-GFP realizada usando o carregador lipídico Lipofectamine
RNAiMAX (Invitrogen), onde o complexo Lipídeo-DNA foi formado em meio Opti-
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MEM (Invitrogen) em uma proporção de 0.2µL of Lipofectamina para 500ng de
plasmídeo, a temperatura ambiente por 20 minutos e depois adicionado as células
em meio livre de antibiótico por 16h. Após esse período, o meio foi substituído por
RPMI contendo 10% de SFB. Depois, as células foram submetidas ao processo de
carenciamento de soro, conforme explicado acima, e subsequentemente aos
tratamentos

com

citocinas

pró-inflamatórias

ou

estressores

de

retículo

endoplasmático, nos tempos de 3, 6 e 9h. Extratos proteicos totais foram obtidos e
os níveis de GFP foram medidos por meio de ensaios de western blot. A
velocidade de degradação do GFP foi medida por meio do cálculo da área abaixo
da curva o que evidencia a quantidade da proteína presente durante todo o tempo
de tratamento.
3.9 Análise dos dados estatísticos
Todos os resultados foram analisados para distribuição gaussiana e
passaram o teste de normalidade com o uso do programa GraphPad Prism versão
6.0. Para todos os testes, um valor de p<0,05 foi considerado como
estatisticamente significativo.
Nos ensaios de viabilidade, as diferenças estatísticas entre as médias dos
grupos experimentais foram testadas através da análise One-way ANOVA seguida
do pós-teste de Tukey para múltiplas comparações. As diferenças estatísticas
comparações entre diferentes linhagens submetidas aos tratamentos em
diferentes tempos foram testadas por meio da análise Two-way ANOVA seguida
do pós-teste de Bonferroni para múltiplas comparações.
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4 Resultados
4.1 HSPB1 é necessária para a citoproteção de células beta contra a
apoptose induzida por estresse de retículo endoplasmático
Como foi demonstrado que HSPB1 era o mediador principal na citoproteção
induzida pela prolactina em insulinoma murino submetidos a estresse de retículo
endoplasmático, e que em linhagens silenciadas para a essa proteína o efeito
citoprotetor era perdido (GOMES, 2016; WAILEMANN et al., 2018), passou-se a
investigar, com ênfase, o papel dessa chaperona na manutenção da viabilidade de
células beta pancreáticas.
Para confirmar os dados obtidos por GOMES (2016) e para avaliar se
apenas a HSPB1, independente da PRL, exercia um papel citoprotetor nas células
beta pancreáticas murinas, foram realizados ensaios de viabilidade celular na
linhagem

parental

(Min6),

silenciada

pra

HSPB1

(Min6

shHSPB1)

e

superexpressando essa proteína (Min6 OX); assim como nos seus respectivos
controle de silenciamento e superexpressão (Min6 scC e Min6 EV). As células
foram submetidas a tratamento com indutores de estresse de retículo
endoplasmático (Tunicamicina, 15µg/mL; Tapsigargina, 75mM) na presença ou na
ausência de prolactina (300ng/mL). Além disso, como forma de controle positivo
de verificação da citoproteção da prolactina, as linhagens foram tratadas com o
coquetel de citocinas pró-inflamatórias (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1,
1,6ng/mL), que mimetiza o ambiente pró-inflamatório do DM1.
Antes de realizar os ensaios de viabilidade celular, foram confirmados os
níveis proteicos de HSPB1 nas linhagens de insulinoma murino anteriormente
citadas, mostrando que de fato houve um silenciamento ou a superexpressão
dessa proteína na sua correspondente linhagem como pode ser vista na Figura
27A.
Resultados apresentados na Figura 27 permitem concluir que a prolactina
(PRL) foi capaz de proteger células Min6 da morte induzida tanto por citocinas próinflamatórias quanto pelos indutores de estresse de retículo tunicamicina ou
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tapsigargina. Na presença do hormônio a citoproteção foi de aproximadamente
50% em todos os tratamentos quando comparada aos respectivos tratamentos
controle da indução de morte. Porém a inibição da apoptose não foi observada na
linhagem silenciada para HSPB1 (Min6 shHSPB1) (GOMES, 2016).
Observaram-se baixas porcentagens de morte nas células Min6 OX na
presença tanto de citocinas (2,40+0,41%) quanto dos estressores de retículo
endoplasmático tunicamicina (17,15+2,19%) ou tapsigargina (7,16+1,23%) quando
comparado com as respectivos tratamentos na linhagem controle (Min6 EV),
indicando que apenas a superexpressão de HSPB1 foi suficiente para promover a
citoproteção das células beta murinas independente da presença da PRL (Figura
27B-D).
A

linhagem

controle

da

superexpressão,

Min6

EV,

apresentou

porcentagens de morte semelhantes tanto à Min6 parental quanto ao controle de
silenciamento de HSPB1, Min6 scC, nas quais foi observado o efeito citoprotetor
da prolactina. Nessa linhagem tratada com citocinas, as porcentagens de morte
caíram de 8,47+1,03% para 2,23+0,33% na presença de PRL. No tratamento com
tunicamicina, viu-se que 48,34+4,33% das células morreram e na presença do
hormônio essa porcentagem de morte foi de 18,52+2,75% (Figura 27B-D).
Sabendo-se que as linhagens de insulinoma murino podem apresentar
variações nos diversos mecanismos moleculares que as mantem viáveis por se
tratar de linhagens imortalizadas, fez-se necessário provar que os efeitos
citoprotetores da prolactina eram independentes do modelo celular utilizado. Com
esse intuito, foram realizados ensaios de viabilidade celular utilizando culturas
primárias de ilhotas pancreáticas murinas.
Assim como nas células das linhagens derivadas do insulinoma,
verificaram-se, inicialmente, os níveis proteicos de HSPB1 nos grupos de ilhotas
parentais e nos grupos que foram submetidos tanto ao processo de silenciamento
(Ilhotas shHSPB1) quanto de superexpressão dessa proteína (Ilhotas OX); assim
como

nos

respectivos

controles

de

silenciamento

(Ilhotas

scC)

e

de

superexpressão (Ilhotas EV). Dados apresentados na Figura 28 permitiram
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comprovar que tanto o silenciamento quanto a superexpressão de HSPB1 foram
realizadas com sucesso nas culturas primárias de ilhotas murinas.

Figura 27. O aumento da expressão de HSPB1 protege as células Min6 da morte induzida
por citocinas pró-inflamatórias e estressores de retículo endoplasmático. A expressão de
HSPB1 foi confirmada por western blot em células Min6 (A). Células Min6 parentais, silenciadas
para HSPB1 (Min6 shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Min6 OX) e seus respectivos controles
(Min6 scC, Min6 EV) foram plaqueadas, submetidas a privação de soro por 24h e em seguida
incubadas com uma combinação de citocinas (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) (B),
tunicamicina (7,5µg/mL) (C) ou tapsigargina (75mM) (D) na presença ou ausência de prolactina
(300ng/mL) por 16h. Após esse período, foram obtidas imagens por microscopia de fluorescência e
contado o número de células totais (azul) e não viáveis (vermelho). (A-D) Histogramas
correspondentes à porcentagem de células mortas obtida após cada tratamento. (E-K) Imagem
representativa de células Min6 EV em cada uma das condições de tratamento. (E) Células
cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino (veículo). (F) Citocinas próinflamatórias (G) Tunicamicina. (H) Tapsigargina. (I) PRL e citocinas pró-inflamatórias. (J) PRL e
tunicamicina. (K) PRL e tapsigargina. Em cada experimento foram contados mais de 500 núcleos
totais (n>3 experimentos independentes). Resultados estão apresentados como a média ± EPM. *:
p<0,05 vs. respectivo controle. # p<0,05 vs. PRL correspondente.
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Após a verificação dos níveis de HSPB1, as ilhotas murinas foram
submetidas ao tratamento tanto com citocinas pró-inflamatórias quanto com
tunicamicina ou tapsigargina na presença ou ausência de prolactina, e avaliou-se
a viabilidade dessas culturas primárias frente a esses compostos.
Na cultura primária de ilhotas, a prolactina teve um efeito citoprotetor maior
do que foi observado nas linhagens de insulinoma murino. A presença do
hormônio diminuiu em mais de 50% a porcentagem de morte em todos os
tratamentos

supracitados,

chegando

a

ser

estatisticamente

similares

as

porcentagens de morte dos grupos controle, onde as células foram incubadas na
presença apenas do veículo (Figura 28).
Após 16h, viu-se que o tratamento com citocinas apresentou 16,71+1,31%
de morte e, na presença de prolactina, essa porcentagem de morte caiu para
4,52+0,43% (Figura 28B). As células tratadas com tunicamicina e tapsigargina
apresentaram respectivamente 45,34+3,72% e 54,93+2,91% de morte. Na
presença do hormônio esses valores diminuíram para 10,52+1,10% no caso da
co-incubação com a tunicamicina e 14,20+1,91%, no caso do co-tratamento com
tapsigargina (Figura 28C-D). Em todos os tratamentos com prolactina, os valores
chegaram a ser estatisticamente semelhantes aos valores de morte do grupo
controle (veículo), 2,91+0,34%.
Assim como nas células Min6, não foi observado efeito citoprotetor do
hormônio na linhagem com a expressão de HSPB1 atenuada, Ilhotas shHSPB1.
Não foram observados valores de porcentagem de morte estatisticamente
diferentes tanto no tratamento com citocinas (19,16+1,91%) nem com tunicamicina
(36,16+3,11%) ou tapsigargina (38,64+4,50%) quando comparados aos valores
dos grupos de ilhotas tratadas com o hormônio e citocinas (16,83+1,75%),
tunicamicina (34,78+3,81%) ou tapsigargina (29,12+4,57%) (Figura 28).
No entanto, apenas a superexpressão de HSPB1 mostrou-se ser tão
eficiente nas ilhotas murinas (Ilhotas OX) quanto nas células Min6 OX. Em todos
os casos a diminuição da porcentagem de morte chegou a ser significativamente
semelhante ao grupo tratado apenas com o veículo (Figura 28B-D). Comparando
as Ilhotas OX com as Ilhotas EV, obtiveram-se diferenças significantes entre os
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valores de morte nos grupos tratados com citocinas: 3,38+0,23% e 17,92+2,91%
para Ilhotas OX e EV, respectivamente.

Figura 28. O aumento da expressão de HSPB1 protege as ilhotas pancreáticas murinas da
morte induzida por citocinas pró-inflamatórias e estressores de retículo endoplasmático. A
expressão de HSPB1 foi confirmada por western blot em ilhotas pancreáticas murinas (A). Ilhotas
parentais, silenciadas para HSPB1 (Ilhotas shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Ilhotas OX) e
seus respectivos controles (Ilhotas scC, Ilhotas EV) foram mantidas em cultura até a maioria
passar da forma esférica para a forma dispersa, em seguida foram submetidas à privação de soro
por 24h e expostas a um combinação de citocinas (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL)
(B), tunicamicina (7,5µg/mL) (C) ou tapsigargina (75mM) (D) na presença ou ausência de
prolactina (300ng/mL) por 16h. Após esse período, foram obtidas imagens por microscopia de
fluorescência e contado o número de células totais (azul) e não viáveis (vermelho). (A) Resultados
representativos de western blot. mHSPB1: versão murina da HSPB1 (25kDa). hHSPB1-GFP:
versão humana da HSPB1 (27kDa) ligada a proteína de fluorescência verde (GFP, 27kDa). (B-D)
Histogramas correspondentes à porcentagem de células mortas observadas após cada tratamento.
(E-K) Imagem representativa de Ilhotas parentais em cada uma das condições de tratamento. (E)
Células cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino (veículo). (F)
Citocinas pró-inflamatórias (G) Tunicamicina. (H) Tapsigargina. (I) PRL e citocinas próinflamatórias. (J) PRL e tunicamicina. (K) PRL e tapsigargina. (Seta) Ilhotas não dispersas. Em
cada experimento foram contados mais de 500 núcleos totais (n>3 experimentos independentes).
Resultados estão apresentados como a média ± EPM. *: p<0,05 vs. respectivo controle. # p<0,05
vs. PRL correspondente. &: p<0,05 OX vs. EV.
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No tratamento com tunicamicina, viu-se 13,50+1,21% de morte para Ilhotas
OX e 47,09+1,76% para Ilhotas EV. O mesmo padrão de citoproteção também foi
visualizado nas Ilhotas OX tratadas com tapsigargina (9,76+0,79%) quando
comparadas com os valores obtidos nas Ilhotas EV (35,55+3,18%) (Figura 28).
Em conjunto estes resultados permitem concluir que o aumento dos níveis
proteicos de HSPB1, seja pelo tratamento com PRL ou pela direta superexpressão
da mesma, é necessário para promover a inibição da morte de células beta
induzida por estresse do retículo endoplasmático
4.2 HSPB1 modula a resposta a proteínas mal dobradas em células beta
pancreáticas submetidas a estresse de retículo endoplasmático
Após verificar o efeito citoprotetor da prolactina ou do aumento de HSPB1
em células beta pancreáticas submetidas a estresse de reticulo endoplasmático
(GOMES, 2016), fez-se necessário verificar se esse efeito atenuador de morte
estaria correlacionado com a modulação das vias de resposta a proteínas mal
dobradas (UPR).
O estudo da modulação da UPR foi realizado por meio de ensaios de
Western Blot. Essa técnica permitiu seguir os níveis proteicos ou de ativação por
fosforilação de alguns componentes das vias de sinalização que medeiam esta
resposta celular. O estresse de retículo endoplasmático foi induzido por citocinas
pró-inflamatórias, como modelo do que acontece no Diabetes tipo 1 ou pelo
estressor de retículo tunicamicina, que foi usado como controle positivo de
ativação da resposta acima citada.
O monitoramento dos níveis de componentes das vias da URP ou a
ativação destas, foi realizada em extratos proteicos totais obtidos em seis tempos
(0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h e 9h) para os principais tratamentos enunciados no item 3.5
dos Matérias e Métodos para as linhagens de insulinoma murino (Min6) e quatro
tempos (0h, 1h, 6h e 9h) para as culturas primárias de ilhotas murinas.
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Para todas as linhagens de Min6 e ilhotas, o grupo controle (0h; veículo) foi
composto pelas células em crescimento com meio RPMI com 0,1% de Soro Fetal
Bovino (SFB), dado que o soro fetal bovino contém componentes que mimetizam
a ação da prolactina tais como o lactogênio placentário. Esse carenciamento de
SFB no meio de cultura não interfere na proliferação nem na viabilidade das
células de forma significativa, mas minimiza as interferências presentes nos meios
contendo 10%SFB.
Os resultados a seguir estão compostos por imagens dos western blots
representativas de cada linhagem celular e gráficos de linhas correspondentes a
todos os resultados analisados após serem normalizados pelo conteúdo de αtubulina. Depois os valores obtidos das linhagens que superexpressam HSPB1
(Min6 OX, Ilhotas OX) e de silenciamento dessa chaperona (Min6 shHSPB1;
Ilhotas shHSPB1) foram normalizados pela média dos valores obtidos do número
de repetições dos ensaios feitos com os respectivos controle de superexpressão
(Min6 EV; Ilhotas EV) ou silenciamento (Min6 scC; Ilhotas scC).
4.2.1 HSPB1 modula o início da UPR modificando os níveis de BIP ao longo
do tempo em células beta pancreáticas
Inicialmente foram analisados os níveis de BIP ou GRP78 ao longo dos
tempos de tratamento. Essa chaperona faz parte do início da resposta a proteínas
mal dobradas (UPR) estando envolvida na ativação das três vias que compõe a
UPR (HETZ; PAPA, 2018; NIKESITCH et al., 2018; KARAGÖZ; ACOSTAALVEAR; WALTER, 2019).
Os resultados apresentados na Figura 29 mostram que os níveis de BIP
sofrem variações significativas de acordo com o tempo nas diferentes linhagens
celulares dependendo do tratamento aos quais foram expostas.
No tratamento com citocinas, a superexpressão de HSPB1 promoveu um
aumento significativo de BIP nas células Min6 principalmente na maioria dos
tempo estudados, exceto as 3h, diferindo significativamente das Min6 shHSPB1
que apresentou níveis significativos de BIP apenas com 9h de tratamento. Com
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tunicamicina, foi observado um aumento de BIP apenas nos tempos iniciais de
tratamento 0,5h, nos demais, foi observado que a superexpressão de HSPB1
atenuou os níveis da chaperona BIP (Figura 29).

Figura 29. HSPB1 modula os níveis de BIP em células beta pancreáticas submetidas a
estresse de retículo endoplasmático. Células Min6 e ilhotas silenciadas para HSPB1 (Min6
shHSPB1, Ilhotas shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Min6 OX, Ilhotas OX) e seus respectivos
controles (Min6 scC, Min6 EV, Ilhotas scC, Ilhotas EV) foram plaqueadas, submetidas a privação
de soro por 24h e expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ
16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de
0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos nos quais verificaram-se
os níveis de BIP por meio de ensaios de western blot. (A-B) Resultados representativos dos
westerns blots. (C) Representação gráfica de todos os resultados após a normalização pelos seus
respectivos conteúdos de α-tubulina e posterior normalização pelos valores dos respectivos
controle de superexpressão (EV) e silenciamento (scC) de HSPB1. Os resultados estão
apresentados como médias ± EPM; n>3 experimentos independentes. *: p<0,05 OX/EV vs.
shHSPB1/scC.
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Nas ilhotas murinas, observou-se níveis atenuados de BIP com a
superexpressão de HSPB1 quando comparado a linhagem HSPB1 silenciada, no
tratamento com citocinas na maioria dos tempos estudados, exceto no controle
que apresentou níveis mais altos entre OX e shHSPB1. Já nas ilhotas tratadas
com tunicamicina, a superexpressão de HSPB1 promoveu uma atenuação dos
níveis de BIP em todos os tempos estudados comparado as níveis observados
nas ilhota shHSPB1 (Figura 29).
4.2.2 Modulação da via PERK promovida por HSPB1 em células beta
pancreáticas
A primeira via da UPR que foi analisada foi a via de PERK. Ela está
composta inicialmente, por essa proteína cinase que dá nome à via. Esta cinase
fosforila o eIF2α e, com isto, há aumento dos níveis do terceiro componente da
via, o ATF4 (HETZ; PAPA, 2018; NIKESITCH et al., 2018; KARAGÖZ; ACOSTAALVEAR; WALTER, 2019).
Com relação aos níveis de fosforilação de PERK, nas células Min6 tratadas
com citocinas obtiveram-se diferenças significativas entre as linhagens OX e
shHSPB1 com 3h, 6h e 9h de tratamento. Essa diferença nos níveis de ativação
de PERK não foram observadas quando essas mesmas linhagens foram tratadas
com tunicamicina. Nesse caso, a superexpressão de HSPB1 promoveu uma
atenuação nos níveis de fosforilação de PERK quando comparado a linhagem
HSPB1 silenciada (Min6 shHSPB1) (Figura 30).
Continuando a analisar a via de PERK, estudamos os níveis de fosforilação
de eIF2α, segundo componente da via.
Nas células Min6 tratadas com citocinas, vimos que não houve aumentos
significativos na fosforilação desse fator ao longo dos tempos estudados. Nesse
caso, a superexpressão de HSPB1 atenuou os níveis de ativação desse fator
quando comparado aos níveis em Min6 shHPSB1 com 1h até 9h de tratamento.
Também não foram vistas diferenças significativas entre as linhagens citadas e o
grupo controle (Figura 30).
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Figura 30. HSPB1 modula a ativação e os níveis dos componentes da via PERK em células
Min6 submetidas a estresse de retículo endoplasmático. Células Min6 silenciadas para HSPB1
(Min6 shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Min6 OX) e seus respectivos controles (Min6 scC,
Min6 EV) foram plaqueadas, submetidas a privação de soro por 24h e expostas a um combinação
de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de
retículo tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de 0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram
obtidos extratos proteicos dos quais verificaram-se os níveis de fosforilação de PERK e eIF2α,
assim como os níveis proteicos de ATF4 por meio de ensaios de western blot. (A) Resultados
representativos dos westerns blots. (B) Representação gráfica de todos os resultados após a
normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina e posterior normalização pelos
valores dos respectivos controle de superexpressão (EV) e silenciamento (scC) de HSPB1. Os
resultados estão apresentados como médias ± EPM; n>3 experimentos independentes. *: p<0,05
OX/EV vs. shHSPB1/scC.

No caso do tratamento com tunicamicina, os resultados obtidos mostraramse diferente das células tratadas com citocinas. A superexpressão de HSPB1
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promoveu um aumento significativo na fosforilação de eIF2α com 0,5h até 6h de
tratamento quando comparado a Min6 shHSPB1. Níveis atenuados de P-eIF2α
promovidos pela superexpressão de HSPB1 foram vistos apenas com 9h de
tratamento (Figura 30).
Analisaram-se também os níveis de ATF4, o último componente da via de
PERK.
O tratamento com citocinas, promoveu só dois pontos de diferenças nos
níveis desse último componente da via entre as linhagens OX e shHPSB1. Com
3h e 9h de tratamento viu-se que nas Min6 OX os níveis de ATF4 foram maiores
comparados as Min6 shHSPB1. Nas linhagens de insulinoma tratadas com
tunicamicina, os níveis de ATF4 se comportaram de forma diferente ao das células
tratadas com citocinas. Nos controles e com 3h de tratamento, viu-se uma
atenuação dos níveis de ATF4 promovida pela superexpressão de HSPB1. Em
Min6 OX foram vistos níveis maiores de ATF4 do que em Min6 shHSPB1 apenas
com 1h de tratamento, nos demais tempos os níveis desse fator de transcrição
permaneceram semelhantes (Figura 30).
Após avaliar o perfil de ativação dos componentes da via PERK no
insulinoma murino, passou-se a investigar se o mesmo perfil de ativação da via
era observado nas ilhotas pancreáticas murinas.
Os resultados obtidos mostraram altos níveis de fosforilação de PERK em
Ilhotas OX com 6h e 9h de tratamento com citocinas, níveis estes que diferem
significativamente dos observados em Ilhotas shHSPB1 que permaneceram
similares ao longo de todos os tempos estudados. Os mesmo padrão foi obtido
nas ilhotas tratadas com tunicamicina por 1h, 3h e 9h, onde a superexpressão de
HSPB1 aumentou os níveis de fosforilação de PERK quando comparados aos
níveis desse componente nas Ilhotas shHSPB1. Vale ressaltar que tanto nas
ilhotas tratadas com citocinas ou com tunicamicina, os níveis de fosforilação de
PERK observados após o silenciamento de HSPB1 permaneceram basais durante
todos os tempos estudados, ou seja, sempre semelhante ao grupo controle
(Figura 31).
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Figura 31. HSPB1 modula a ativação e os níveis dos componentes da via PERK em ilhotas
pancreáticas murinas submetidas a estresse de retículo endoplasmático. Ilhotas silenciadas
para HSPB1 (Ilhotas shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Ilhotas OX) e seus respectivos
controles (Ilhotas scC, Ilhotas EV) foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma
esférica para a forma dispersa, em seguida foram submetidas à privação de soro por 24h, em
seguida foram expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ
16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo Tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de
0h, 1h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos nos quais analisaram-se os níveis
de fosforilação de PERK e eIF2α, assim como os níveis proteicos de ATF4 por meio de ensaios de
western blot. (A) Resultados representativos dos westerns blots. (B) Representação gráfica de
todos os resultados após a normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina e
posterior normalização pelos valores dos respectivos controle de superexpressão (EV) e
silenciamento (scC) de HSPB1. Os resultados estão apresentados como médias ± EPM; n>3
experimentos independentes. *: p<0,05 OX/EV vs. shHSPB1/scC.

Com relação a eIF2α, foram vistas algumas diferenças nos níveis de
fosforilação desse componente após os diferentes tratamentos. Nas ilhotas
tratadas com citocinas, somente a superexpressão de HSPB1 foi capaz de
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atenuar os níveis de fosforilação desse fator em todos os tempos de tratamentos
quando comparados aos níveis observados em Ilhotas shHSPB1. No tratamento
com tunicamicina, também foi observado uma atenuação dos níveis de P-eIF2α
com 1h e 6h de tratamento. Apenas com 9h de tratamento, foi observado níveis
maiores desse fator nas ilhotas OX comparadas as ilhotas shHSPB1 (Figura 31).
Os níveis de ATF4 se apresentaram mais elevados nas Ilhotas OX quando
comparadas as Ilhotas shHSPB1 apenas no grupo controle do tratamento com
citocinas. Com 6h e 9h, a superexpressão de HSPB1 atenuou os níveis desse
fator de transcrição em relação aos níveis observados nas ilhotas shHSPB1. Essa
atenuação de ATF4 foi observada nas ilhotas OX em todos os tempos de
tratamento com tunicamicina (Figura 31).
4.2.3 Modulação da via de IRE1α promovida pela HSPB1 em células beta
pancreáticas
Verificamos também os níveis de IRE1α fosforilado, componente da terceira
via da UPR, ao longo dos tempos de tratamento estudados nas células Min6.
Nas células tratadas com citocinas viu-se um aumento significativo das
fosforilação de IRE1α com 6h e 9h de tratamento promovido pela superexpressão
de HSPB1 (Min6 OX) comparado ao silenciamento de HSPB1 (Min6 shHSPB1).
Já no tratamento com tunicamicina observou-se o contrario, em Min6 OX foi vistos
níveis menores de P-IRE1α comparado aos níveis em Min6 shHSPB1 (Figura 32).
Continuando a analisar a via de IRE1α, foram observados os níveis do
segundo componente da via, o XBP1s.
No tratamento com citocinas, vimos que a superexpressão de HSPB1
pareceu atenuar os níveis de XBP1s quando comparados a linhagem com HSPB1
silenciado, essa atenuação se deu de forma significativa com 0,5h e 1h de
tratamento. Nos demais tempos, os níveis tanto nas Min6 OX quanto nas Min6
shHPSB1 permaneceram semelhantes. Na presença do estressor tunicamicina,
viu-se altos níveis de XBP1s nas Min6 OX comparado as Min6 shHSPB1, os quais
se inverteram com 9h de tratamento (Figura 32).
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Figura 32. HSPB1 modula a ativação e os níveis dos componentes da via IRE1α em células
Min6 submetidas a estresse de retículo endoplasmático. Células Min6 silenciadas para HSPB1
(Min6 shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Min6 OX) e seus respectivos controles (Min6 scC,
Min6 EV) foram plaqueadas, submetidas a privação de soro por 24h e expostas a um combinação
de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de
retículo tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de 0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram
obtidos extratos proteicos nos quais analisaram-se os níveis de fosforilação de IRE1α, assim como
os níveis proteicos de XBP1s por meio de ensaios de western blot. (A) Resultados representativos
dos westerns blots. (B) Representação gráfica de todos os resultados após a normalização pelos
seus respectivos conteúdos de α-tubulina e posterior normalização pelos valores dos respectivos
controle de superexpressão (EV) e silenciamento (scC) de HSPB1. Os resultados estão
apresentados como médias ± EPM; n>3 experimentos independentes. *: p<0,05 OX/EV vs.
shHSPB1/scC.

Nas ilhotas pancreáticas murinas, foi observado um perfil diferente nos
níveis de ativação da via de IRE1α em comparação as linhagens de insulinoma
murino.
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Figura 33. HSPB1 modula a ativação e os níveis dos componentes da via IRE1α em ilhotas
pancreáticas murinas submetidas a estresse de retículo endoplasmático. Ilhotas silenciadas
para HSPB1 (Ilhotas shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Ilhotas OX) e seus respectivos
controles (Ilhotas scC, Ilhotas EV) foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma
esférica para a forma dispersa, em seguida foram submetidas à privação de soro por 24h e
expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β
1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo Tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de 0h, 1h, 6h e 9h
de tratamento, foram obtidos extratos proteicos nos quais analisaram-se os níveis de fosforilação
de IRE1α, assim como os níveis proteicos de XBP1s por meio de ensaios de western blot. (A)
Resultados representativos dos westerns blots. (B) Representação gráfica de todos os resultados
após a normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina e posterior normalização
pelos valores dos respectivos controle de superexpressão (EV) e silenciamento (scC) de HSPB1.
Os resultados estão apresentados como médias ± EPM; n>3 experimentos independentes. *:
p<0,05 OX/EV vs. shHSPB1/scC.

Nas células contendo altos níveis de HSPB1 (ilhotas OX) foi observado
aumento nos níveis de IRE1α fosforilado no grupo controle e com 6h de
tratamento com citocinas. No tratamento com tunicamicina, a superexpressão de
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HSPB1 atenuou os níveis de fosforilação de IRE1α quando comparado aos níveis
observados nas ilhotas shHSPB1 (Figura 33).
Analisando os níveis de XBP1s nas ilhotas, também vimos que as células
contendo HSPB1 superexpresso apresentaram níveis atenuados desse fator
quando comparado a linhagem shHSPB1 ao longo de todos os tempos estudados
nas ilhotas tratadas com citocinas pró-inflamatórias. No tratamento com
tunicamicina, foi evidenciado um perfil de troca dos níveis de XPB1s os quais
apresentaram-se altos em ilhotas shHSPB1 controle e com 6h de tratamento e
baixos com 9h de tratamento comparado aos níveis vistos em ilhotas OX (Figura
33).
4.2.4

HSPB1

atenua

a

morte

induzida

por

Estresse

de

Retículo

Endoplasmático reduzindo os níveis de proteínas pró-apoptóticas em células
beta pancreáticas
Sabe-se que em situações de estresse prolongado, a Resposta a Proteínas
Mal Dobradas ativa o mecanismo de morte celular programada por meio dos
aumento dos níveis de proteínas pró-apoptóticas tais como CHOP e,
consequentemente, os níveis de BIM (HETZ; PAPA, 2018; NIKESITCH et al.,
2018). Outro fator pró-apoptótico dessa família estudado foi o BOK (LLAMBI et al.,
2016).
Analisando os níveis de CHOP nas células Min6 tratadas com citocinas,
vimos que com 6h de tratamento os níveis desse fator pró-apoptótico foram
atenuados

pela

superexpressão

de

HSPB1;

apresentando

níveis

significativamente mais baixos aos vistos nas Min6 shHSPB1. Um perfil
semelhante também foi observado nas Min6 tratadas com tunicamicina com 3h de
tratamento (Figura 34).
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Figura 34. HSPB1 modula os níveis de CHOP em células beta pancreáticas submetidas a
estresse de retículo endoplasmático. Células Min6 e ilhotas silenciadas para HSPB1 (Min6
shHSPB1, Ilhotas shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Min6 OX, Ilhotas OX) e seus respectivos
controles (Min6 scC, Min6 EV, Ilhotas scC, Ilhotas EV) foram plaqueadas, submetidas a privação
de soro por 24h e expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ
16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo Tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de
0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos nos quais analisaram-se
os níveis de CHOP por meio de ensaios de western blot. (A-B) Resultados representativos dos
westerns blots. (C) Representação gráfica de todos os resultados após a normalização pelos seus
respectivos conteúdos de α-tubulina e posterior normalização pelos valores dos respectivos
controle de superexpressão (EV) e silenciamento (scC) de HSPB1. Os resultados estão
apresentados como médias ± EPM; n>3 experimentos independentes. *: p<0,05 OX/EV vs.
shHSPB1/scC.

Níveis atenuados de CHOP também foram observados nas ilhotas OX com
6h e 9h de tratamento com citocinas em comparação as ilhotas shHSPB1. O
mesmo perfil também foi observado com 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento com
tunicamicina (Figura 34).
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Analisando-se ainda níveis de fatores indutores de morte celular; foram
estudados os níveis de BIM e de BOK nos diferentes tratamento aos quais foram
submetidas as células beta pancreáticas. Comparando-se apenas as células da
linhagem que superexpressa HSPB1 (Min6 OX) com o seu respectivo controle
(Min6 EV).

Figura 35. HSPB1 modula os níveis de BOK e BIM em células beta pancreáticas submetidas
a estresse de retículo endoplasmático. Células Min6 e ilhotas superexpressando HSPB1 (Min6
OX, Ilhotas OX) e seus respectivos controles (Min6 EV, Ilhotas EV) foram plaqueadas, submetidas
à privação de soro por 24h e expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α
8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo Tunicamicina (7,5µg/mL).
Após os tempos de 0h, 0,5h, 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos nos
quais analisaram-se, em células Min6, os níveis de BOK e nas ilhotas, os níveis de BIM, por meio
de ensaios de western blot. (A-B) Resultados representativos dos westerns blots. (C)
Representação gráfica de todos os resultados apresentados como unidade arbitrária (UA) de
densitometria após a normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina. Os resultados
estão apresentados como médias ± EPM; n>3 experimentos independentes. *: p<0,05 OX vs. EV.

Células de insulinoma murino apresentando HSPB1 superexpresso foram
capazes de atenuar os níveis de BOK com 1h e 3h de tratamento com citocinas
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pró-inflamatórias em comparação ao respectivo controle de superexpressão, Min6
EV. Tal atenuação também foi observada em Min6 OX tratadas com 0,5h e 1h de
tratamento com tunicamicina, comparadas às Min6 EV (Figura 35).
Nas ilhotas murinas, foram estudados os níveis do fator BIM ao longo dos já
citados tempos de tratamentos. Na incubação com citocinas, vimos que os níveis
de BIM foram menores nas ilhotas OX comparadas às EV com 9h de tratamento.
O mesmo perfil de atenuação também foi observado nas ilhotas tratadas com o
estressor tunicamicina, onde obtiveram-se menores níveis de BIM também com 9h
de tratamento (Figura 35).
4.3 HSPB1 parece ser importante na manutenção da degradação proteica via
sistema

ubiquitina-proteassomo

aumentando

os

níveis

de

proteínas

ubiquitinadas
Dado que o aumento nos níveis de HSPB1 promove um aumento da
sobrevida das células beta a qual está diretamente correlacionada a uma
modulação da UPR de tal forma que termina inibindo respostas relacionadas com
a indução de morte celular, passamos a investigar outros mecanismos que HSPB1
poderiam estar participando e consequentemente aumentando a viabilidade das
células beta. Sabendo-se que os fatores pró-apoptóticos CHOP, BIM e BOK são
degradados via sistema-ubiquitina proteassomo (WANG; ZHOU; WU, 2011;
ZHANG et al., 2014; LLAMBI et al., 2016; KENNEDY et al., 2017) e que a UPR
está diretamente relacionada a degradação de proteínas por esse sistema por
meio

do

mecanismo

de

Degradação

Proteica

Associada

ao

Retículo

Endoplasmático (Endoplasmatic-Reticulum-Associated Protein Degradation –
ERAD) (HWANG; QI, 2018), decidimos investigar se HSPB1 estaria participando
dos processos de ubiquitinação proteica geral e da degradação dessas via
sistema ubiquitina-proteassomo nas linhagens de insulinoma murino.
Os resultados apresentados na Figura 36 mostram que, no geral, as células
que superexpressam HPSB1 (Min6 OX), apresentaram maiores níveis de
proteínas ubiquitinadas do que silenciadas para HSPB1 (Min6 shHSPB1) ao testar
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as células numa condição que mimetiza o ambiente pró-inflamatório do DM1
(tratamento com o coquetel de citocinas pró-inflamatórias) com 3h e 9h de
tratamento.

Figura 36. A superexpressão de HSPB1 aumenta os níveis de ubiquitinação de proteínas em
células Min6 submetidas a estresse de retículo endoplasmático. Células Min6 silenciadas para
HSPB1 (Min6 shHSPB1), superexpressando HSPB1 (Min6 OX) e seus respectivos controles (Min6
scC, Min6 EV) foram plaqueadas, submetidas a privação de soro por 24h e expostas a um
combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao
estressor de retículo tunicamicina (7,5µg/mL) na presença ou ausência do inibidor do proteassomo
MG132 (1µg/mL). Após os tempos de 0h, 1h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos
proteicos dos quais analisaram-se os níveis de proteínas ubiquitinadas por meio de ensaios de
western blot. (A-D) Resultados representativos dos westerns blots. (E) Representação gráfica de
todos os resultados após a normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina e
posterior normalização pelos valores dos respectivos controle de superexpressão (EV) e
silenciamento (scC) de HSPB1. Os resultados estão apresentados como médias ± EPM; n>3
experimentos independentes. *: p<0,05 OX/EV vs. shHSPB1/scC. #: p>0,05 vs 1. &: EV vs. ctrl (0h)
p>0,05. +: OX vs. ctrl (0h) p>0,05. $: scC vs. ctrl (0h) p>0,05. -: sh vs. ctrl (0h) p>0,05.

Este resultado foi confirmado ao serem analisados os níveis de
ubiquitinação presente em células onde o proteassomo encontrava-se inibido
farmacologicamente. Um maior acúmulo de proteínas ubiquitinadas foi detectado
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nas OX comparado as Min6 shHSPB1 na presença do inibidor do proteassomo
(Figura 36).
Um perfil semelhante foi observado quando as células que foram incubadas
na presença do estressor tunicamicina. Nesse caso, também foram observados
níveis mais altos de proteínas ubiquitinadas com a superexpressão de HSPB1
comparado ao silenciamento (Min6 shHSPB1). Mas, com esse tratamento, não foi
visto uma acúmulo de proteínas ubiquitinadas na presença de MG132 (Figura 36).
Em

todas

as

linhagens

tratadas

com

MG132,

foi

observado

o

funcionamento desse inibidor pela observação do acúmulo de proteínas
ubiquitinadas nos grupos controles tratados apenas com o inibidor (Figura 36).
A seguir, foi estudado o papel da superexpressão de HSPB1 frente a
ubiquitinação proteica em culturas primárias de ilhotas pancreáticas murinas. Um
perfil semelhante do evidenciado nas linhagens de insulinoma murinho foi
observado com estas células uma vez que as ilhotas OX apresentaram níveis de
proteínas ubiquitinadas maiores do que aqueles detectados nas ilhotas EV com 9h
de tratamento apenas com citocinas. Assim como observado nas células Min6, as
ilhotas OX apresentaram um maior acúmulo de proteínas ubiquitinadas,
comparado aos valores obtidos com as ilhotas EV tratadas com citocinas na
presença do MG132 (Figura 37).
O tratamento com tunicamicina promoveu um aumento nos níveis de
ubiquitinação maior nas ilhotas OX do que nas EV, principalmente com 1h e 9h de
tratamento. O acúmulo de proteínas ubiquitinadas foi semelhante ao longo de
todos os tempos de tratamento com tunicamicina na presença do MG132 (Figura
37).
A inibição do proteassomo em condições controle foi verificada em cada
experimento nas ilhotas tratadas com citocinas ou tunicamicina (Figura 37C). Tal
controle mostrou um aumento progresso dos níveis de proteínas ubiquitinadas ao
longo dos tempos de tratamentos.
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Figura 37. A superexpressão de HSPB1 induz um aumento nos níveis de ubiquitinação de
proteínas em ilhotas pancreáticas murinas submetidas a estresse de retículo
endoplasmático. Ilhotas superexpressando HSPB1 (Ilhotas OX) e seu respectivo controle (Ilhotas
EV) foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma esférica para a forma dispersa, em
seguida foram submetidas à privação de soro por 24h e expostas a um combinação de citocinas
pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo
Tunicamicina (7,5µg/mL) na presença ou ausência do inibidor do proteassomo MG132 (1µg/mL).
Após os tempos de 0h, 1h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos dos quais
analisaram-se os níveis de proteínas ubiquitinadas por meio de ensaios de western blot. (A-B)
Resultados representativos dos westerns blots. (C) Representação gráfica de todos os resultados
apresentados como unidade arbitrária (UA) de densitometria após a normalização pelo seus
respectivos conteúdos de α-tubulina das ilhotas tratadas com citocinas pró-inflamatórias,
tunicamicina e apenas com MG132. Os resultados estão apresentados como médias ± EPM; n=3
experimentos independentes; *: p<0,05 OX CIT (ou TUN) vs. EV CIT (ou TUN). #: p<0,05 EV CIT
(ou TUN) vs. EV CIT (ou TUN) + MG132. &: p<0,05 OX CIT (ou TUN) vs. OX CIT (ou TUN) +
MG132. +: p<0,05 OX MG132 vs. Ctrl (0h). -: p<0,05 EV MG132 vs. Ctrl (0h).

4.4 O funcionamento do proteassomo parece ser essencial para o
mecanismo citoprotetor promovido por HSPB1 em células beta pancreáticas
submetidas a estresse de retículo endoplasmático
Depois de verificarmos que HSPB1 modifica os níveis de proteínas
ubiquitinadas, fez-se necessário verificar se a inibição do proteassomo afetaria a
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viabilidade celular das células silenciadas ou que superexpressam essa
chaperona após o tratamento tanto com citocinas pró-inflamatórias quanto com
tunicamicina.

Figura 38. A superexpressão de HSPB1 não é capaz de atenuar a morte induzida por
citocinas pró-inflamatórias e estressores de retículo quando a degradação de proteínas via
proteassomo está inibida. Células Min6 e ilhotas superexpressando HSPB1 (Min6 OX, Ilhotas
OX) e seus respectivos controles (Min6 EV, Ilhotas EV) foram plaqueadas, submetidas a privação
de soro por 24h e expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ
16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou aos estressores de retículo Tunicamicina (7,5µg/mL) ou Tapsigargina
(75mM) na presença ou ausência do inibidor do proteassomo MG132 (1µg/mL) por 16h. Após esse
período, foram obtidas imagens por microscopia de fluorescência e foi contado o número de
células totais e células não viáveis. (A-F) Histogramas correspondentes à porcentagem de células
mortas contadas após cada tratamento. (A-C) Células Min6 OX e EV tratadas com citocinas (A),
tunicamicina (B) ou tapsigargina (C) na presença ou ausência de MG132. (D-F) Ilhotas
pancreáticas murinas tratadas com citocinas (D), tunicamicina (E) ou tapsigargina (F) na presença
ou ausência de MG132. Em cada experimento foram contados mais de 500 núcleos totais (n=3
experimentos independentes). Resultados estão apresentados como a média ± EPM. *: p<0,05 vs.
respectivo controle (veículo). # p<0,05 vs. PRL correspondente.

Células Min6 superexpressando (OX) ou não (EV) HSPB1 foram tratadas
com citocinas pró-inflamatórias na presença ou ausência de MG132. A inibição do
proteassomo promoveu uma porcentagem de morte bastante significativa
independente dos níveis proteicos de HSPB1 (Min6 OX: 68,59+8,28% e EV
65,46+7,40%). Altas porcentagens de morte também foram observadas nas
células tratadas com citocinas na presença do MG132 (OX: 70,33+11,09%; EV:
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62,93+9,61%), semelhante ao visto nas linhagens tratadas com o inibidor. Na
ausência do inibidor do proteassomo, HSPB1 foi capaz de proteger as células da
morte induzida pelas citocinas, evidenciando o funcionamento do grupo controle
do experimento (OX: 3,00+0,35%; EV: 13,47+1,42%) (Figura 38A).
O mesmo perfil de porcentagem de morte foi visto nas Min6 tratadas tanto
com tunicamicina (Figura 39B) quanto com tapsigargina (Figura 39C). A presença
de HSPB1 também não foi capaz de atenuar a morte induzida pelo MG132
combinado ou não com a incubação com tunicamicina (OX: 72,86+5,64%; EV:
82,03+5,27%) ou tapsigargina (OX: 62,82+6,90%; EV: 72,71+5,04%).
As ilhotas pancreáticas murinas também se comportaram como as células
Min6, diferindo apenas nas porcentagens de morte. Estes valores se mostraram
menores do que os valores obtidos no caso das células Min6, não ultrapassando o
80% de morte celular em nenhum caso. Mesmos se mostrando mais resistentes, a
superexpressão de HSPB1 não foi capaz de proteger as ilhotas da morte induzida
por MG132 nem pelo co-tratamento com citocinas (OX: 37,28+ 2,01%; EV:
42,70+4,58%) (Figura 38D), tunicamicina (OX: 52,88+3,31%; EV: 64,82+3,67%)
(Figura 38E) ou tapsigargina (OX: 48,21+3,57%; EV: 58,91+4,02%) (Figura 38F).
Ressaltando que nos grupos controles formado pelas ilhotas tratadas
apenas com citocinas, tunicamicina ou tapsigargina na ausência do MG132
(controles de tratamento), a superexpressão de HSPB1 foi capaz de atenuar as
porcentagens de morte (Figura 38).
4.5 HSPB1 poderia estar envolvido no aumento da taxa de degradação de
proteínas via proteassomo
Posteriormente a elucidação da participação de HSPB1 na ubiquitinação de
proteínas, fez-se necessário avaliar se essa proteína teria participação no
processo de degradação pelo sistema ubiquitina-proteassomo. Para isso, utilizouse um vetor (GFP-Ub) que expressa a proteína de fluorescência verde (Green
Fluorescent Protein - GFP) a qual apresenta uma mutação em sua sequência que
a favorece ser ubiquitinada por enzimas que participam desse processo de
degradação proteica (DANTUMA et al., 2000). Após a transfecção do vetor, as
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células Min6 OX e EV foram tratadas com citocinas pró-inflamatórias ou
tunicamicina durante diferentes tempos de tratamento. Após esse período foram
analisados se os níveis de GFP estavam alterados.

Figura 39. A superexpressão de HSPB1 modula a taxa de degradação de proteínas
diminuindo os níveis de GFP ubiquitinado em células Min6 sob estresse de retículo
endoplasmático. Células Min6 superexpressando HSPB1 (Min6 OX) e seu respectivo controle
(Min6 EV) foram plaqueadas, submetidas à privação de soro por 24h e submetidas ao processo de
transfecção do vetor GFP-Ub. Em seguida, foram expostas a uma combinação de citocinas próinflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo
Tunicamicina (7,5µg/mL). Após os tempos de 0h, 3h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos
proteicos dos quais analisaram-se os níveis de GFP por meio de ensaios de western blot. (A-B)
Representação gráfica dos níveis de GFP apresentados como unidade arbitrária (UA) de
densitometria após a normalização pelo seus respectivos conteúdos de α-tubulina. (C)
Histogramas referentes à medida da área abaixo da curva para cada experimento realizado com as
células. (D) Resultados representativos dos westerns blots. Os resultados estão apresentados
como médias ± EPM; n=3 experimentos independentes. *: p<0,05 OX vs. EV.

A Figura 39A mostra diferenças significativas nos níveis de GFP, com 9h de
tratamento, observadas nas células tratadas com citocinas pró-inflamatórias.
Nesse tempo, células Min6 OX apresentaram níveis de GFP menores que os
observados nas Min6 EV. No tratamento com tunicamicina, também foram
observadas diferenças nos níveis de GFP entre as linhagens OX e EV. Em todos
os tempos estudados, os níveis de GFP permaneceram menores na linhagem que
superexpressa HSPB1 comparado aos níveis observado em Min6 EV (Figura
39B).
Tais resultados mostram que HSPB1 pode estar também participando no
aumento da taxa de degradação de GFP por meio do sistema ubiquitinaproteassomo.

108

Resultados
Outro fator que mostra a participação de HSPB1 no aumento da
degradação de GFP ubiquitinado foi o dado da área abaixo da curva que integra
os níveis de GFP ao longo de todos os tempos de tratamento, evidenciando a
velocidade de degradação de GFP pelo proteassomo.
A Figura 39C mostra que nas Min6 OX, a área abaixo da curva foi menor
que nas Min6 EV tanto no tratamento com citocinas pró-inflamatórias quanto com
o estressor de retículo tunicamicina. Estes resultados permitem mostrar que a
superexpressão de HSPB foi capaz de aumentar a taxa de degradação de GFP ao
longo do tempo de tratamento com citocinas ou tunicamicina.
4.6 HSPB1 atenua o dano provocado nas células beta pancreáticas pela
indução de estresse de retículo endoplasmático ao modular a UPR e
aumentar a degradação de proteínas ubiquitinadas via proteassomo
Diante dos dados apresentados, elaborou-se um esquema geral que
resume e integra os dados obtidos ao estudarmos a modulação da UPR e do
sistema ubiquitina-proteassomo de degradação de proteínas promovida pela
HSPB1 em condições de estresse de retículo endoplasmático induzido por
citocinas pró-inflamatórias sobre as ilhotas pancreáticas murinas. Essa condição,
de fato, se faz mais importante, pois é a condição que mimetiza o ambiente de
inflamação que ocorre em ilhotas pancreáticas de pacientes diabéticos tipo 1.
Em condições de estresse de retículo há ativação da URP para fins de
resgate da homeostase celular, mas em situações prolongadas desse distúrbio,
essa resposta leva a célula a morte celular aumentado os níveis de fatores da via
(ATF4, XBP1s) os quais induzem um aumento dos níveis de proteínas próapoptóticas como CHOP e proteínas da família das BH3-only, como mostra a
Figura 40A.
A superexpressão de HSPB1 é capaz de atenuar a morte induzida por
estresse de retículo endoplasmático provocado por citocinas pró-inflamatórias por
meio da modulação da UPR e da degradação proteica via proteassomo. A

109

Resultados
hipótese se vê reforçada pela reversão dessa situação no caso das células onde
os níveis dessa chaperona foram inibidos pelo silenciamento.

Figura 40. HSPB1 induz um efeito citoprotetor em ilhotas pancreáticas murinas tratadas com
citocinas pró-inflamatórias atenuando o Estresse de Retículo Endoplasmático ao modular a
Resposta a Proteínas Mal Dobradas, aumentar os níveis de ubiquitinação proteica e a taxa
de degradação de proteínas via proteassomo. O retículo endoplasmático ativa a resposta a
proteínas mal dobradas (UPR) quando está sob estresse com a finalidade de atenuar esse estado.
(A) Em condições de estresse intenso e prolongado, a UPR ativa mecanismos de morte celular por
apoptose por meio do aumento dos níveis de proteínas pró-apoptótica como CHOP e proteínas da
família BH3-only. (B) A superexpressão de HSPB1 nas ilhotas pancreáticas murinas promovem um
aumento da fosforilação de PERK, e atenuação da via de IRE1α e de mediadores pró-apoptóticos.
Este processo associado a um aumento na degradação de proteínas pelo sistema ubiquitinaproteassomo, permite que a proteostase celular seja mantida sob controle. Dessa forma, evita-se a
ativação das vias de sinalização que levariam ao aumento dos níveis de proteínas pró-apoptótica
associadas à indução de morte celular programada.
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A Figura 40B mostra que a superexpressão de HSPB1 promove um
aumento da fosforilação de PERK e atenuação dos outros componentes dessa via
(eIF2α e ATF4). Em contrapartida, HSPB1 superexpresso induz uma diminuição
da ativação da via de IRE1α, por meio da atenuação da fosforilação dessa
proteína e consequentemente diminuição dos níveis de XBP1s. Assim como a
diminuição dos níveis das proteínas pró-apoptóticas CHOP e BIM.
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5 Discussão
O presente estudo mostrou que HSPB1 foi capaz de manter as células beta
pancreáticas viáveis diante de diferentes condições estressantes. Ficou evidente
que esse aumento da sobrevida celular se deu por meio da modulação da
resposta a proteínas mal dobradas e da degradação de proteínas via sistema
ubiquitina-proteassomo.
O transplante de ilhotas pancreáticas é um alternativa atrativa para o
tratamento do diabetes melittus tipo 1 (DM1) recomendado principalmente para os
pacientes que sofrem frequentes episódios de hipoglicemia severa despercebida
(ASHOOR et al., 2016; SHAPIRO; POKRYWCZYNSKA; RICORDI, 2016;
GAMBLE et al., 2018). Modificações no processo de isolamento e transplante de
ilhotas pancreáticas vem sendo adotadas com a finalidade de manter a sobrevida
e a funcionalidade do enxerto por mais tempo (AGARWAL; BRAYMAN, 2012;
GAMBLE et al., 2018). Melhoras recentes dos resultados dos transplantes de
ilhotas foram alcançadas pelo aperfeiçoamento da técnica de isolamento das
ilhotas, pela melhoria do procedimento cirúrgico e enxerto das ilhotas e por uma
terapia imunossupressora eficaz (ANAZAWA et al., 2019). Para aprimorar a
eficácia do transplante, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias que
promovam a ativação de mecanismos moleculares que protejam as ilhotas
pancreáticas, com a finalidade de mantê-las viáveis e funcionais, otimizando o
sucesso do transplante (JOHANSSON et al., 2015; RICKELS; ROBERTSON,
2018).
Resultados prévios do nosso laboratório mostraram efeitos benéficos da
ação do hormônio prolactina tanto sobre células de insulinoma murino (Min6)
quanto em culturas primárias de ilhotas pancreáticas murinas e humanas. Este
hormônio, mediante a indução dos níveis de HSPB1, foi capaz de aumentar o
número de ilhotas e a secreção basal de insulina (LABRIOLA et al., 2007b;
YAMAMOTO et al., 2008), diminuir a morte celular por apoptose (TERRA et al.,
2011; MANSANO, 2013, 2018; WAILEMANN et al., 2018), atenuar a morte
induzida por estresse de retículo endoplasmático em linhagens de insulinoma
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murino (GOMES, 2016; WAILEMANN et al., 2018) e foi capaz de proteger células
beta da morte induzida por estresse oxidativo (TERRA et al., 2019).
De acordo com os resultados obtidos pelo nosso grupo, o uso do hormônio
prolactina (PRL) no processo de isolamento e cultura dessas estruturas durante
período prévio ao transplante, aparece como uma das ferramentas promissoras
para o aperfeiçoamento do transplante de ilhotas pancreáticas (FREEMARK et al.,
2002; JOHANSSON et al., 2009; YAMAMOTO et al., 2010), devido ao fato de
promover o aumento de HSPB1 e consequentemente aumentar a capacidade de
resistir a condições estressantes que levam a ativação de mecanismos de morte
celular (WAILEMANN et al., 2018).
No contexto do DM1, já foi demonstrado que o estresse de retículo
endoplasmático é um dos efeitos desencadeados pelas citocinas pró-inflamatórias
que contribuem para a indução de apoptose nas células beta pancreáticas
(D´HERTOG et al., 2010; EIZIRIK; MIANI; CARDOZO, 2013; ENGIN et al., 2013;
DEMINE et al., 2020). No presente estudo, viu-se que HSPB1 é o mediador
central na citoproteção induzida pela PRL em células Min6 e em ilhotas
pancreáticas murinas quando submetidas a estresse de retículo endoplasmático
induzido por citocinas pró-inflamatórias, tunicamicina ou tapsigargina. Tais
resultados confirmaram que HSPB1 é essencial no mecanismo de citoproteção
promovido pela PRL em ilhotas murinas, confirmando os dados anteriormente
obtidos com células de insulinoma murino (Min6) (GOMES, 2016).
Após verificar que HSPB1 é o mediador essencial do mecanismo de
citoproteção da prolactina e sabendo-se que o aumento da expressão de
proteínas de choque térmico é um dos mecanismos de atenuação de diversos
tipos de estresses, resultando no aumento da sobrevivência celular (RICHTER;
HASLBECK;

BUCHNER,

2010),

conduziu-se

a

investigar

se

apenas

superexpressão de HSPB1 seria capaz de atenuar a morte induzida por citocinas
pró-inflamatórias ou estressores de retículo endoplasmático sem a participação da
prolactina. Os resultados desse estudo mostraram que a superexpressão de
HSPB1 (Min6 OX e Ilhotas OX) promoveu uma redução significativa das
porcentagens de apoptose de células beta induzida por citocinas pró-inflamatórias
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ou por estressores de retículo endoplasmático quando comparada à morte
observada nos respectivos controles (Min6 EV e Ilhotas EV).
Além disso, foi observado que células Min6 ou ilhotas pancreáticas que
superexpressam HSPB1 foram mais efetivas na inibição da apoptose. Em um
estudo feito com células de neuroblastoma de camundongo mostrou que a
superexpressão de HSPB1 aboliu a toxicidade do acúmulo de oligômeros A
nessas células. Essa proteção está relacionada ao fato de que HSPB1, em
resposta ao tratamento com oligômeros A, foi capaz de sequestra-los e assim
inibindo seu efeito citotóxico. Ainda nesse mesmo estudo, viu-se que
camundongos deficientes em HSPB1 foram mais sensíveis à toxicidade mediada
por esses oligômeros (OJHA et al., 2011).
No caso do aumento de estresse de retículo endoplasmático, a hipótese
aceita atualmente é de que a atenuação da morte seria mediada tanto pela
indução de fatores de transcrição componentes das vias da UPR que, por sua vez,
regulam positivamente a expressão de HSPs quanto pela diminuição de fatores
pró-apoptóticos associados a essa resposta, tais como CHOP (RICHTER;
HASLBECK; BUCHNER, 2010; BAKTHISARAN; TANGIRALA; RAO, 2015). Nesse
sentido, estudos recentes reportaram que a superexpressão de HSPB1 em células
de linhagens tumorais de feocromocitoma foi capaz de promover a sobrevida
celular de após o tratamento com tunicamicina e tapsigargina (KENNEDY et al.,
2017).
Em particular, as células beta pancreáticas apresentam uma alta
sensibilidade ao estresse de retículo endoplasmático devido a sua função
secretória de insulina, pois são capazes de sintetizar e secretar até um milhão de
moléculas de insulina por minuto. No estado de resistência à insulina, essa
enorme sobrecarga na síntese proteica se torna ainda maior e pode ser um dos
responsáveis da perda da função secretora e até da diminuição do número de
células beta observado no decorrer do tempo em pacientes portadores de DM2
(HETZ; PAPA, 2018; KARAGÖZ; ACOSTA-ALVEAR; WALTER, 2019). Os
resultados obtidos no presente estudo mostram a participação da HSPB1 na
modulação a resposta a proteínas mal dobradas em células beta pancreáticas
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murinas, a qual resulta no aumento da viabilidade das células beta por meio da
atenuação da apoptose induzida pela indução de estresse de retículo.
A Proteína de Regulação por Glicose 78kDa (GRP78), também conhecida
como

BIP,

é

uma

chaperona

abundantemente

encontrada

no

retículo

endoplasmático sendo um grande componente modulador da UPR devido sua
interação com os componentes iniciais das vias dessa resposta (HETZ; PAPA,
2018; NIKESITCH et al., 2018). No presente estudo, dentro do contexto do DM1,
ou seja, em células Min6 tratadas com citocinas pró-inflamatórias, níveis elevados
de HSPB1 se mostraram capazes de promover um aumento nos níveis de BIP. O
aumento e estabilização dos níveis dessa chaperona foram perdidos nas células
silenciadas para HSPB1 (Min6 shHSPB1 e Ilhotas shHSPB1). Esses dados
mostram a importância da participação de HSPB1 numa possível atenuação do
estresse de retículo endoplasmático por meio do aumento de chaperonas que
podem auxiliar no dobramento de proteínas e evitar o acúmulo destas no retículo,
atenuando a UPR.
Resulta importante destacar que foi recentemente reportado em modelos
renais de macaco (células COS) que BIP, junto com as chaperonas auxiliares
ERdj3 e ERdj4, podem participar da translocação de proteínas com dobramentos
incorretos do retículo endoplasmático para o citosol, no intuito de facilitar a
degradação destas pelo sistema ubiquitina-proteassomo. Dessa forma poderia ser
promovida a diminuição do estresse de retículo endoplasmático (JIN et al., 2008;
POBRE; POET; HENDERSHOT, 2019).
Nesse sentido, nosso grupo de pesquisa tem focado recentemente no
estudo do interactoma de HSPB1 em células Min6 submetidas ao tratamento com
citocinas pró-inflamatórias mantidas na ausência ou presença de PRL. Esses
resultados, recentemente publicados, descrevem que além do aumento dos níveis
de BIP, só após a indução de aumento nos níveis proteicos de HSPB1 induzido
pelo tratamento hormonal se detecta interação com a proteína dissulfeto
isomerase (PDI) (TERRA et al., 2019). Assim, permitindo formular a hipótese de
que esta interação poderia auxiliar no aumento do dobramento correto de
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proteínas, contribuindo para a diminuição nos níveis de estresse induzido pelo
ambiente pro-inflamatório.
Analisando a participação de HSPB1 na modulação da via de PERK, foi
possível detectar que em tempos mais longos de tratamento, HSPB1 promoveu o
aumento da fosforilação de PERK em células Min6 e ilhotas tratadas com
citocinas. Esse efeito foi perdido quando HSPB1 foi silenciado. De maneira similar,
o tratamento com tunicamicina, induziu a fosforilação de PERK com 1h, 6h e 9h de
tratamento apenas em ilhotas murinas superexpressando HSPB1; sendo que este
aumento da fosforilação não foi observado em ilhotas shHSPB1.
A ativação de PERK, também foi observada em células Min6 tratadas tanto
com citocinas quanto com tunicamicina na presença de prolactina. Este efeito foi
também perdido na ausência de HSPB1 evidenciando mais um dos mecanismos
modulados pelo aumento nos níveis de HSPB1 (GOMES, 2016). Nesse sentido, a
participação de PERK como mecanismo mediador de citoproteção também foi
visto em linhagem celular de hepatoblastoma, na qual a chaperona química
TUDCA (ácido tauroursodeoxicolico) foi capaz de atenuar o estresse de retículo
por meio da ativação da via PERK; e por meio da interação desta com regiões
hidrofóbicas de proteínas mal dobradas facilitando o processo de degradação
desses polipeptídeos (GANI; UPPALA; RAMAIAH, 2015). Estudos recentes têm
mostrado que a perda da função de PERK prejudica o tráfego de endossomos
entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, a retrotranslocação do
retículo para o citoplasma e a degradação proteasomal é observada no
desenvolvimento de diabetes neonatal em humanos e camundongos. Além disso,
alguns estudos também mostraram, em ilhotas de camundongo, que PERK é
necessário para manter a integridade do retículo endoplasmático, do complexo de
Golgi e do processamento do ATF6, outra proteína sinalizadora de UPR que só é
ativa quando corretamente clivada (GUPTA; MCGRATH; CAVENER, 2010).
Com relação aos níveis de eIF2α, tanto as células Min6 quanto nas ilhotas
murinas tratadas com citocinas ou tunicamicina, foram vistas diminuições dos
níveis de fosforilação desse fator envolvido no processo de tradução eucariótico
nas linhagens que superexpressam HSPB1 (Min6 OX e Ilhotas OX) quando
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comparadas as linhagens com essa proteína silenciada (Min6 shHSPB1 e Ilhotas
shHSPB1). Com isso, podemos inferir que a superexpressão de HSPB1 foi capaz
de atenuar o estresse de retículo ao ponto de não provocar ativação exacerbada
da UPR, consequentemente não ocorrendo, nos tempos estudados, aumento da
fosforilação de eIF2α e uma subsequente parada de tradução de proteínas, o que
levaria a uma diminuição do estresse. Cabe salientar que uma diminuição na taxa
de tradução pode levar à morte celular dependendo da sua intensidade e duração
(BAIRD; WEK, 2012).
Outro indicio de atenuação seria um retardo na ativação da UPR,
observado pelo tempo de ativação de PERK. Foi observado que os níveis de
fosforilação de PERK se apresentaram altos com 9h de tratamento, com isso a
ativação de eIF2α ocorreria após esse tempo. O retardo na ativação,
possivelmente, se deva à presença de níveis bastante elevados de HSPB1 que
podem estar atenuando o estresse celular por outros mecanismos, possivelmente
pelo aumento de proteínas anti-apoptóticas, diminuição dos níveis de proteínas
pró-apoptóticas (MANSANO, 2013, 2018; WAILEMANN et al., 2018) ou pela
degradação de proteínas via proteassomo, não ocorrendo distúrbios no
enovelamento de proteínas e, consequentemente, modulando negativamente a
indução estresse de retículo endoplasmático intenso e subsequente ativação da
URP.
Finalmente, cabe destacar que a atenuação do estresse de retículo
observada em células que superexpressam de forma constitutiva HSPB1,
possivelmente modificou a cinética de ativação das vias da UPR quando
comparados aos resultados obtidos ao tratarmos as células com PRL. Nessa
situação relatamos que não só PRL foi capaz de aumentar a fosforilação de eIF2α
em células Min6 submetidas ao tratamento com citocinas ou estressores de
retículo mas também que a participação de HSPB1 foi essencial no aumento da
fosforilação desse fator, pois em células Min6 shHSPB1 esse aumento não foi
observado (GOMES, 2016).
Ainda no estudo da via PERK, analisaram-se os níveis do último
componente dessa via, o ATF4. O fator de ativação da transcrição 4 (ATF4) é
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induzido por sinais de estresse tais como hipóxia, estresse oxidativo e de retículo
(AMERI; HARRIS, 2008). O presente estudo mostrou padrões de ativação de
ATF4 diferentes entre as linhagens de acordo com os tratamentos realizados. Nas
células Min6 tratadas com citocinas, observou-se uma aumento nos níveis desse
fator de transcrição com 3h e 9h de tratamento nas linhagens OX comparadas às
shHSPB1. Nas ilhotas, observou-se o contrário, os níveis de ATF4 foram
atenuados com a superexpressão de HSPB1. No tratamento com tunicamicina, foi
detectado uma diminuição de ATF4 nas Min6 OX e nas ilhotas OX comparadas às
respectivas linhagens shHSPB1.
O aumento nos níveis de ATF4 poderia indicar uma possível ativação de
mecanismos citoprotetores, tais como a atenuação do estresse de retículo por
meio do aumento da quantidade de chaperonas (HETZ; PAPA, 2018; KARAGÖZ;
ACOSTA-ALVEAR; WALTER, 2019). Por outro lado, a diminuição dos níveis de
ATF4 observada nas células Min6 poderia estar diretamente relacionada com a
diminuição do fator pró-apoptótico CHOP. Estes dados estariam de acordo com
um estudo realizado com células beta de ratos onde o tratamento com colesterol
induziu aumentos significativos de ATF4 e CHOP e consequentemente aumento
nas porcentagens de morte celular. Esses níveis de morte foram atenuados
quando essas células foram tratadas com 4-fenilbutirato, que se ligou a regiões
hidrofóbicas de proteínas evitando o surgimento de um quadro de estresse de
retículo e ativação da UPR (KONG et al., 2017).
No presente estudo, também foram inclusas análises da via da UPR mais
conservada na evolução, presente desde as leveduras até mamíferos, a via de
IRE1α. Esta via é composta por essa proteína e pelo fator de transcrição XBP1s
(MORI, 2009; KARAGÖZ; ACOSTA-ALVEAR; WALTER, 2019). Nesse trabalho,
foram observados padrões diferentes na modulação dessa via de acordo com os
diferentes tratamentos realizados. O tratamento com citocinas promoveu uma
ativação de IRE1α nas células Min6 e Ilhotas murinas com maiores níveis de
HSPB1, ao serem tratadas com citocinas apenas no tempo de tratamento final (6h
e 9h). Viu-se, no tratamento com tunicamicina, uma atenuação completa dessa
via, onde HSPB1 não aumentou os níveis de fosforilação de IRE1α nem os níveis
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de XPB1s. Os níveis deste último fator diminuíram ao longo do tempo de
tratamento.
A não ativação da via de IRE1α pode estar relacionada com evitar a
ativação da via pró-apoptótica de JNK (c-Jun N-terminal kinases) em fibroblastos.
Em geral é sabido que, IRE1α desencadeia a morte celular através da associação
com TRAF2 (TNF Receptor-Associated Factor 2) formando um complexo com
ASK1 (Apoptosis Signal-regulating Kinase 1) promovendo a fosforilação e a
ativação de JNK que, então, inibe as proteínas Bcl-2 anti-apoptóticas fosforilandoas (URANO et al., 2000; LEI; DAVIS, 2003; ZHANG et al., 2016). A inibição de
IRE1α e consequentemente de JNK poderia ser um dos mecanismos de
citoproteção induzidos por HPSB1. Com isso, a hipótese proposta se vê reforçada
pelo estudo que mostrou recentemente que prolactina previne a morte de células
beta de rato tratadas com citocinas pró-inflamatórias pela inibição da via de JNK
(NARDELLI et al., 2018).
Apesar de já ser bem relatado que XBP1s é um fator pró-sobrevida (JIANG;
NIWA; KOONG, 2015; XIE et al., 2018; SHI et al., 2019), esperava-se que o
aumento dos níveis desse fator fosse um dos mecanismos de citoproteção
induzidos por HSPB1, mas este fenômeno não foi observado com a
superexpressão dessa chaperona no contexto do DM1. Uma das hipóteses seria
que XPB1s estaria aumentando os níveis de CHOP o que levaria a um aumento
nas porcentagens de morte. Nesse sentido, um estudo realizado com células beta
de rato mostrou que a superexpressão de XBP1s aumentou a morte celular por
apoptose, além de prejudicar a expressão e a secreção de insulina estimulada por
glicose (ALLAGNAT et al., 2010). Em vista dos resultados obtidos no presente
estudo, a hipótese aqui proposta que relaciona a superexpressão de HSPB1 com
a capacidade de promover a homeostase proteica, evita a consequente indução
da UPR e dessa forma promove a manutenção da homeostase celular mesmo
quando as células foram mantidas na presença de citocinas ou estressores de
retículo parece ser a mais provável.
Dando continuidade à investigação dos mecanismos pró-sobrevida de
HSPB1, foi elucidado, no presente estudo, que HSPB1 é um mediador da
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diminuição dos níveis de CHOP tanto nas culturas primárias de ilhotas
pancreáticas quanto nas células Min6. Além disso, viu-se que a superexpressão
de HSPB1 promoveu uma diminuição dos níveis das proteínas pró-apoptóticas
BIM em ilhotas murinas, e de BOK em células Min6. Tais dados corroboram os de
viabilidade celular que mostram que o aumento de HSPB1 protegeu células Min6
e ilhotas murinas em mais de 50% da morte induzida tanto por citocinas quanto
por estressores de retículo. Desta forma, a diminuição desses fatores de indução
de morte celular, em tempos prolongados, seria ser um dos mediadores do
mecanismo de citoproteção induzido por HSPB1.
Na UPR, ATF4, ATF6 e XPB1s, dependendo da intensidade do estresse,
podem induzir aumento dos níveis de CHOP, cuja função é bloquear a ação de
proteínas anti-apoptóticas da família Bcl-2 e aumentar os níveis de proteínas próapoptóticas como Bax, Bak e BIM, contribuindo para o desbalanço entre esses
dois sinais antagônicos e resultando na indução de apoptose (HETZ; PAPA, 2018;
NIKESITCH et al., 2018). Um estudo realizado com células Min6 mostrou que a
inibição de CHOP diminuiu a apoptose induzida por citocinas pró-inflamatórias e
que a inibição de JNK promoveu uma maior sobrevida dessas células (CHAN et
al., 2015). Em modelos murinos de diabetes tipo 1 (DM1) observou-se um
aumento da quantidade de CHOP, assim como de morte em neurônios de
indivíduos portadores de DM1. Segundo os autores, este poderia ser um dos
mecanismos

que

contribuiriam

ao

desenvolvimento

da

encefalopatia

frequentemente observada em portadores de DM1 (ZHAO et al., 2015). Em
células beta humanas, a proteína MANF (Mesencephalic astrocyte-derived
neurotrophic factor) foi capaz de manter essas células submetidas ao tratamento
com citocinas pró-inflamatórias mais viáveis ao promover a diminuição nos níveis
proteicos de CHOP (HAKONEN et al., 2018).
Além de HSPB1, foi relatado que a proteína trombospondina 1 manteve a
sobrevivência das células beta durante o estresse lipotóxico, por meio da
manutenção de MANF que impediu o aumento da proteína BIM e a consequente
ativação da via intrínseca da apoptose (CUNHA et al., 2017). Ainda mais, foi
reportado que a morte associada ao estresse de retículo promovido pelo ácido
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ciclopiazônico combinado com IL1-β, estava diretamente correlacionada ao
aumento dos níveis de BIM, tanto em culturas primária de células beta de rato
quanto em células de uma linhagem derivada de insulinoma. O mesmo estudo
mostrou que o silenciamento dessa proteína protegeu as células da morte (MIANI
et al., 2013). Assim como a HSPB1, foi relatado que a proteína exendin-4 foi
capaz de atenuar o estresse de retículo endoplasmático induzido pela exposição a
alta glicose e por palmitato em células de insulinoma de rato. Essa atenuação
estaria mediada pela diminuição da fosforilação de PERK, eIF2α, IRE1α e JNK,
assim como na diminuição dos níveis de ATF6 (OH et al., 2013).
Há poucos relatos na literatura sobre a associação entre BOK e estresse de
retículo endoplasmático em diversos modelos celulares. Um estudo feito com
células de tumor de fígado mostraram uma correlação de BOK com uma proteína
da família das HSP40, a DNAJB12. Essa proteína é degradada pelo proteassomo
em condições severas de estresse, promovendo um acúmulo de BOK e indução
de apoptose (SOPHA et al., 2017). Há relatos de que as principais funções de
BOK sejam exercidas nas membranas do Golgi e do retículo e que essa proteína
induz apoptose de uma maneira independente de Bax e Bak. Além disso, foi
mostrado que a superexpressão de BOK causaria fragmentação precoce dos
compartimentos de retículo endoplasmático e do complexo de Golgi e que esse
efeito promoveria a indução da apoptose (ECHEVERRY et al., 2013). Até o
momento da finalização deste manuscrito, não foram achados reportes da
presença da proteína pró-apoptótica BOK em células beta. No presente estudo,
não só detectamos a presença de esta proteína em células produtoras de insulina
mas também demonstramos que, após a incubação com citocinas ou
tunicamicina, as células que apresentam níveis elevados de HSPB1 também
contém níveis diminuídos desse fator indutor de morte celular.
Elucidou-se nesse estudo que HSPB1 aumentou a sobrevida das células
beta devido a sua capacidade modular a UPR e diminuir os níveis de proteínas
pró-apoptóticas da família das proteínas somente com o domínio BH3. Tendo em
vista que CHOP, BIM e BOK são degradadas via sistema ubiquitina-proteassomo
(WANG; ZHOU; WU, 2011; ZHANG et al., 2014; LLAMBI et al., 2016; KENNEDY
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et al., 2017) e que a UPR está diretamente relacionada a ERAD (HWANG; QI,
2018), decidimos investigar se HSPB1 estaria participando dos processos de
ubiquitinação proteica geral e da degradação de proteínas pelo sistema ubiquitinaproteassomo.
Essa investigação se iniciou a partir da análise da viabilidade das células
beta pancreáticas incubadas com citocinas pró-inflamatórias ou estressores de
retículo endoplasmático na presença do inibidor do proteassomo MG132. Os
resultados mostram que apenas a presença do inibidor induziu nas células beta,
uma porcentagem de morte bastante significativa e que HSPB1 não foi capaz de
atenuar esse mecanismo de morte. Evidenciando que apenas a inibição do
proteassomo foi capaz de induzir apoptose significativa nessas células e que a
degradação proteica pelo sistema ubiquitina-proteassomo é essencial para a
manutenção da viabilidade das células beta pancreáticas. Além disso, o cotratamento com MG132 e citocinas ou estressores de retículo também impediu a
ação

citoprotetora

de

HSPB1

mesmo

nas

linhagens

que

estavam

superexpressando essa proteína (Min6 OX e Ilhotas OX). Estes resultados
mostram que a atenuação da morte promovida por HSPB1 necessita do
funcionamento do mecanismo de degradação de proteínas via ubiquitinaproteassomo funcional.
Nesse sentido, um estudo realizado com insulinoma de rato reportou um
comportamento similar na presença do MG132 ao observado no presente estudo.
Nesse artigo, foi mostrado que a exposição crônica dessas células a altas
concentrações de glicose diminuiu significativamente a atividade do proteassomo
levando as células a apoptose. Assim como nas células Min6 e nas ilhotas
murinas, nesse estudo viu-se também que apenas o bloqueio farmacológico do
proteassomo induziu apoptose nas células de insulinoma de rato. Foi também
observado que o tratamento com alta glicose hipersensibilizou as células beta ao
efeito apoptótico da inibição do proteassomo. Em contrapartida ao observado com
HSPB1, a atividade dessa protease foi restaurada quando as células foram
expostas a proteína exendin-4, que também as protegeu contra a apoptose
induzida por glicotoxicidade (BROCA et al., 2014). Resultados reportados pelo
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grupo liderado pelo Dr. Gurzov mostraram que o palmitato e o inibidor do
proteassomo MG132 induziram estresse de retículo nas células, resultando na
diminuição da expressão das proteínas anti-apoptóticas Bcl-2, Mcl-1 e Bcl-XL e na
regulação positiva da proteína PUMA, uma das proteínas da família das somente
BH3. Por outro lado, o estresse de retículo induzido por MG132 e palmitato foi
melhorado com o tratamento com o composto sulforafano, onde houve aumento
das proteínas anti-apoptóticas e citoproteção contra ácidos graxos longos
(LITWAK et al., 2015). Cabe salientar que em um estudo realizados com modelos
isogênicos de doenças humanas (células REG) mostrou que a ação do sulforafano
é mediada pela ativação de HSF1 e a consequente estimulação da expressão de
HSPB1 (GAN et al., 2010).
Diante disso, passou-se a investigar com mais ênfase a participação de
HSPB1 no processo de degradação de proteínas pelo proteassomo.
Com relação ao processo de ubiquitinação de proteínas, os resultados
mostram que a ausência de HSPB1 resulta em menores níveis de proteínas
ubiquitinadas em células Min6 tratadas com citocinas ou tunicamicina. Além disso,
a superexpressão dessa chaperona em ilhotas murinas foi capaz de induzir um
aumento significativo dos níveis de proteínas ubiquitinadas; indicando que a
participação de HSPB1 no processo de ubiquitinação pode ser um dos
mecanismos que levam a uma maior sobrevida das células beta pancreáticas.
Tais resultados corroboram os dados de proteômica obtidos pelo nosso
grupo de pesquisa que mostraram que somente em células Min6 tratadas com
citocinas pró-inflamatórias e prolactina, HSPB1 é capaz de interagir com enzimas
envolvidas na ubiquitinação de proteínas tais como: Ubiquitin thioesterase,
Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 e Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase
isozyme L1 (TERRA et al., 2019). Do mesmo modo, sabe-se que as HSPs
participam no processo de degradação de proteínas de diversas formas, seja
como proteínas adaptadoras ligando-se tanto ao substrato desdobrado quanto no
complexo de ubiquitinação (BAKTHISARAN; TANGIRALA; RAO, 2015).
Acredita-se que os altos níveis de proteínas ubiquitinadas observadas nas
células Min6 OX comparadas as Min6 shHSPB1, deve-se ao fato de que a
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superexpressão de HSPB1 poderia está interagindo com enzimas que participam
do processo de ubiquitinação ou processo de translocação de proteínas mal
dobradas do retículo endoplasmático.
Outro ponto observado neste estudo foi a participação de HSPB1 na taxa
de degradação de proteínas pelo proteassomo. Essa medida se deu pela
verificação dos níveis da proteína GFP (Green Fluorescent Protein) capaz de ser
ubiquitinada com facilidade, devido a uma mutação inserida na sequência do vetor
usado nos ensaios (UbG76V-GFP) (DANTUMA et al., 2000). Medidas globais de
GFP mostraram que a superexpressão de HSPB1 (Min6 OX) diminuiu os níveis
acumulados dessa proteína fluorescente em células Min6, comparada a linhagem
controle EV, no tempo de tratamento tanto em células mantidas na presença de
citocinas quanto de tunicamicina. Estes resultados mostram que HSPB1 foi capaz
de promover não só o aumento da ubiquitinação de proteínas, mas também
pareceria estar envolvida no aumento da taxa de degradação proteica em ilhotas
murinas submetidas a estresse de retículo. Reforçando ainda mais a hipótese de
que o processo de degradação de proteínas é mais um dos mecanismos de
citoproteção de células beta pancreáticas mediada superexpressão de HSPB1
uma vez que foi previamente demonstrado que uma rápida diminuição nos níveis
de GFP gerados a partir do vetor UbG76V-GFP reflete um aumento na atividade
da degradação de proteínas via ubiquitina-proteassomo (DANTUMA et al., 2000;
LINDSTEN et al., 2003).
A hipótese de que HSPB1 pode estar aprimorando a degradação de
proteínas via proteassomo, é reforçada ainda mais tendo em vista um estudo
realizado pelo nosso grupo de pesquisa que mostrou que somente em células
Min6 tratadas com citocinas pró-inflamatórias e prolactina, HSPB1 é capaz de
interagir com as subunidades catalíticas do proteassomo psma2, psma3, psma6 e
psma7. Esta interação poderia está aprimorando a atividade desse complexo
proteico, diminuindo os níveis de proteínas mal dobradas e consequentemente
atenuando o estresse de retículo endoplasmático (TERRA et al., 2019).
Além disso, sabe-se que em modelos de células de leucemia humana
(U937), fibroblasto embriogênico murino e carcinoma do cólon de rato, HSPB1 é
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capaz de aumentar a degradação de proteínas ubiquitinadas em resposta a
estímulos de estresse desencadeados pelo Fator de Necrose Tumoral (TNF) ao
interagir com a porção 26S do proteassomo (PARCELLIER et al., 2003). Há
também evidências em outros modelos de que a HSPB1 é capaz de melhorar a
estabilidade do proteassoma, permitindo um aumento na capacidade complexa de
degradar proteínas durante o estresse do retículo endoplasmático após a ativação
da UPR (ARRIGO, 2013). Também foi visto que HSPB1 participou da degradação
de p27kip1, um inibidor do ciclo celular que interage com CDKs (cyclin-dependent
kinases) em situações de estresse, tornando as células tumorais leucêmicas
humana U937 quiescentes em células competentes para reentrar no ciclo celular
(PARCELLIER et al., 2006). Num estudo sobre mecanismos moleculares da
doença de Alzheimer, foi visto que HSPB1 foi capaz de formar um complexo com
a proteína tau no seu estado patológico hiperfosforilada. A formação deste
complexo alterou a conformação da tau patológica hiperfosforilada e reduziu sua
concentração, facilitando sua degradação e desfosforilação, resgatando às células
da morte celular mediada por aumento suprafisiológico da tau hiperfosforilada
patológica (SHIMURA; MIURA-SHIMURA; KOSIK, 2004).
O presente estudo nos permite propor a hipótese de que a degradação de
proteínas pró-apoptóticas também poderia ser um dos caminhos para aumentar a
sobrevivência celular induzido por HSPB1 no contexto do DM1. Nesse sentido, foi
mostrado que HSPB1 participa no processo de degradação do fator pró-apoptótico
BIM, promovendo uma maior sobrevivência de células PC12 de feocromocitoma
de rato submetidas a estresse de retículo endoplasmático (KENNEDY et al.,
2017). Um outro estudo mostrou a participação de HSP40 na degradação do fator
pró-apoptótico BOK em células humanas de fígado Huh-7, a ausência dessa
proteína de choque térmico induziu um aumento na porcentagem de morte dessa
linhagem, devido à pouca degradação de BOK (SOPHA et al., 2017).
Em resumo, viu-se que HSPB1 foi capaz de aumentar a viabilidade de
células beta pancreáticas submetidas a estresse de retículo endoplasmático
induzido por citocinas pró-inflamatórias, tunicamicina ou tapsigargina. Além dos
mecanismos citoprotetores anteriormente estudados, ficou evidente nesse estudo

125

Discussão

126

que esse aumento da sobrevida celular também deve-se à da modulação da
resposta a proteínas mal dobradas e ao aumento na degradação de proteínas via
sistema ubiquitina-proteassomo. Temos demonstrado que HSPB1 foi capaz de
modular a UPR promovendo um aumento da fosforilação de PERK e atenuação
da fosforilação de eIF2α e dos níveis de ATF4. Em contrapartida, a
superexpressão de HSPB1 induziu, no geral, uma diminuição da ativação da via
de

IRE1α,

por

meio da

atenuação

da

fosforilação

dessa

proteína

e

consequentemente diminuição dos níveis de XBP1s. Diminuir os níveis das
proteínas pró-apoptóticas CHOP, BOK e BIM. Além de promover um aumento da
ubiquitinação de proteínas e da velocidade de degradação proteica via
proteassomo.

Conclusão
6 Conclusão
O presente estudo foi capaz de demonstrar a importância da HSPB1 como
componente

mediador

do

mecanismo

de

citoproteção

de

células

beta

pancreáticas. Foi possível aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos
moleculares que promovem esse efeito benéfico nas células produtoras de
insulina

submetidas

a

condições

de

indução

de

estresse

de

retículo

endoplasmático. Conhecer os mecanismos envolvidos na inibição da morte das
células beta induzida por aumento de HSPB1 sem dúvidas poderá contribuir para
o desenvolvimento de novas estratégias que visam a melhorar a taxa de sucesso
do transplante de ilhotas pancreáticas ao aumentar o número e a qualidade
disponível destas células para transplante. Além disso, estes estudos poderão ser
também utilizados como a base teórica para o desenvolvimento de estratégias
terapêuticas que poderiam promover a indução da regeneração da massa
endógena de células beta tanto em pacientes diabéticos tipo 1 recém
diagnosticados quanto em portadores de diabetes mellitus tipo 2 dependentes de
insulina.
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Apêndices
Prolactina modula o início da UPR modificando os níveis de BIP ao longo do
tempo

Figura 41. Modulação dos níveis de BIP na presença ou ausência de prolactina em ilhotas
pancreáticas murinas. Ilhotas murinas foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma
esférica para a forma dispersa, em seguida foram submetidas à privação de soro por 24h e
expostas a um combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β
1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo tunicamicina (7,5µg/mL) na presença ou ausência de
prolactina (300ng/mL). Após os tempos de 0h, 1h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos
proteicos dos quais analisaram-se os níveis de BIP por meio de ensaios de western blot. (A)
Resultados representativos dos westerns blots. (B) Representação gráfica de todos os resultados
apresentados como unidade arbitrária (UA) de densitometria após a normalização pelos seus
respectivos conteúdos de α-tubulina. Os resultados estão mostrados como médias ± EPM; n=3
experimentos independentes; *: p<0,05 OX vs. EV.
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Modulação da via de PERK promovida pela prolactina em ilhotas
pancreáticas murinas

Figura 42. Prolactina modula a ativação e os níveis dos componentes da via PERK em
ilhotas pancreáticas murinas submetidas a estresse de retículo endoplasmático. Ilhotas
murinas foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma esférica para a forma dispersa,
em seguida foram submetidas à privação de soro por 24h, em seguida foram expostas a uma
combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao
estressor de retículo tunicamicina (7,5µg/mL) na presença ou ausência de prolactina (300ng/mL).
Após os tempos de 0h, 1h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos nos quais
analisaram-se os níveis de fosforilação de PERK e eIF2α, assim como os níveis proteicos de ATF4
por meio de ensaios de western blot. (A) Resultados representativos dos westerns blots. (B)
Representação gráfica de todos os resultados apresentados como unidade arbitrária (UA) de
densitometria após a normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina. Os resultados
estão apresentados como médias ± EPM; n=3 experimentos independentes; *: p<0,05 OX vs. EV.
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Modulação da via de IRE1α promovida pela prolactina em ilhotas
pancreáticas murinas

Figura 43. Prolactina modula a via de IRE1α em ilhotas pancreáticas murinas. Ilhotas murinas
foram mantidas em cultura até a maioria passar da forma esférica para a forma dispersa, em
seguida foram submetidas à privação de soro por 24h e expostas a uma combinação de citocinas
pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ 16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo
tunicamicina (7,5µg/mL) na presença ou ausência de prolactina (300ng/mL). Após os tempos de
0h, 1h, 6h e 9h de tratamento, foram obtidos extratos proteicos dos quais analisaram-se os níveis
de fosforilação de IRE1α, assim como os níveis proteicos de XBP1s por meio de ensaios de
western blot. (A) Resultados representativos dos westerns blots. (B) Representação gráfica de
todos os resultados apresentados como unidade arbitrária (UA) de densitometria após a
normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina. Os resultados estão apresentados
como médias ± EPM; n=3 experimentos independentes; *: p<0,05 OX vs. EV.
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Apêndices
Prolactina atenua a morte induzida por Estresse de Retículo Endoplasmático
reduzindo os níveis de CHOP em ilhotas pancreáticas murinas

Figura 44. Prolactina modula os níveis de CHOP em ilhotas pancreáticas submetidas a
estresse de retículo endoplasmático. Ilhotas murinas foram mantidas em cultura até a maioria
passar da forma esférica para a forma dispersa, em seguida foram submetidas à privação de soro
por 24h e expostas a uma combinação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α 8ng/mL; INF-γ
16ng/mL; IL-1β 1,6ng/mL) ou ao estressor de retículo tunicamicina (7,5µg/mL) na presença ou
ausência de prolactina (300ng/mL). Após os tempos de 0h, 1h, 6h e 9h de tratamento, foram
obtidos extratos proteicos dos quais analisaram-se os níveis de CHOP por meio de ensaios de
western blot. (A) Resultados representativos dos westerns blots. (B) Representação gráfica de
todos os resultados apresentados como unidade arbitrária (UA) de densitometria após a
normalização pelos seus respectivos conteúdos de α-tubulina. Os resultados estão apresentados
como médias ± EPM; n=3 experimentos independentes; *: p<0,05 OX vs. EV.

156

Anexos

ANEXOS
(Participação em publicações)

157

dos Santos et al. BMC Cancer
DOI 10.1186/s12885-017-3179-7

R E S E A R C H A R TI C L E

Open Access

Methylene blue photodynamic therapy
induces selective and massive cell death in
human breast cancer cells
Ancély F. dos Santos, Letícia F. Terra, Rosangela A. M. Wailemann, Talita C. Oliveira, Vinícius de Morais Gomes,
Marcela Franco Mineiro, Flávia Carla Meotti, Alexandre Bruni-Cardoso, Maurício S. Baptista* and Leticia Labriola*
Abstract
Background: Breast cancer is the main cause of mortality among women. The disease presents high recurrence
mainly due to incomplete efficacy of primary treatment in killing all cancer cells. Photodynamic therapy (PDT), an
approach that causes tissue destruction by visible light in the presence of a photosensitizer (Ps) and oxygen,
appears as a promising alternative therapy that could be used adjunct to chemotherapy and surgery for curing
cancer. However, the efficacy of PDT to treat breast tumours as well as the molecular mechanisms that lead to cell
death remain unclear.
Methods: In this study, we assessed the cell-killing potential of PDT using methylene blue (MB-PDT) in three breast
epithelial cell lines that represent non-malignant conditions and different molecular subtypes of breast tumours.
Cells were incubated in the absence or presence of MB and irradiated or not at 640 nm with 4.5 J/cm2. We used a
combination of imaging and biochemistry approaches to assess the involvement of classical autophagic and
apoptotic pathways in mediating the cell-deletion induced by MB-PDT. The role of these pathways was investigated
using specific inhibitors, activators and gene silencing.
Results: We observed that MB-PDT differentially induces massive cell death of tumour cells. Non-malignant cells
were significantly more resistant to the therapy compared to malignant cells. Morphological and biochemical
analysis of dying cells pointed to alternative mechanisms rather than classical apoptosis. MB-PDT-induced
autophagy modulated cell viability depending on the cell model used. However, impairment of one of these
pathways did not prevent the fatal destination of MB-PDT treated cells. Additionally, when using a physiological 3D
culture model that recapitulates relevant features of normal and tumorous breast tissue morphology, we found that
MB-PDT differential action in killing tumour cells was even higher than what was detected in 2D cultures.
Conclusions: Finally, our observations underscore the potential of MB-PDT as a highly efficient strategy which
could use as a powerful adjunct therapy to surgery of breast tumours, and possibly other types of tumours, to
safely increase the eradication rate of microscopic residual disease and thus minimizing the chance of both local
and metastatic recurrence.
Keywords: Breast cancer, Photodynamic therapy, Methylene blue, Selectivity
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Heat shock protein B1 is required for the prolactin-induced cytoprotective
eﬀects on pancreatic islets
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The success of islet transplantation has improved lately. Unfortunately, it is still compromised by cell loss. We
have shown that prolactin (PRL) inhibits beta-cell apoptosis and up-regulates the antiapoptotic Heat Shock
Protein B1 (HSPB1) in human islets. Since its function in pancreatic islets has not been studied, we explored the
role of HSPB1 in PRL-induced beta-cell survival. The signiﬁcant PRL-induced cytoprotection in control cells was
abrogated in HSPB1 silenced cells, overexpression of HSPB1 recovered survival. PRL-mediated inhibition of
cytokine-induced caspase activities and cytokine-induced decrease of BCL-2/BAX ratio was signiﬁcantly reverted
in knocked-down cells. Kinetics of HSPB1 and HSF1 expression were studied in primary cultures of murine and
human pancreatic islets. These ﬁndings are highly relevant for the improvement of clinical islet transplantation
success rate since our results demonstrated a key role for HSPB1 pointing it as a promising target for beta-cell
cytoprotection through the up-regulation of an endogenous protective pathway.

1. Introduction
Despite all the improvements on insulin analogues (Atkinson et al.,
2014) and in the technology providing continuous real-time insulin
delivery (Pickup and Phil, 2012), beta-cell replacement therapies continue to provide the most physiologic glucose responsiveness with tight
control. Even if the success of islet transplantation has improved signiﬁcantly, it is still severely compromised by a limited source of donor
tissue and cell loss during the procedure (Barton et al., 2012; Kaminitz
et al., 2007; Ryan et al., 2005).
Previous results have demonstrated beneﬁcial eﬀects of prolactin
(PRL) treatment on cell-death inhibition as well as improved engraftment and function of the transplanted islets (Johansson et al., 2009;
Labriola et al., 2007b; Terra et al., 2011; Yamamoto et al., 2010).
However, the mechanisms involved in PRL action have not been completely unveiled. We had identiﬁed that HSPB1 protein levels were
increased by PRL in human pancreatic islets (Labriola et al., 2007a).
HSPB1, a member of small heat shock proteins family, is up-regulated
in response to cellular stressors such as cytokines and promotes

cytoprotection (Akbar et al., 2003; Bongalon et al., 2004; Mehlen et al.,
1997; Merendino et al., 2002; Satoh and Kim, 1995; Smoyer et al.,
2000). Regulation of Heat Shock Proteins (HSPs) is mediated by heat
shock transcription factor 1(HSF1) which, upon activation, binds to
heat shock element (HSE) located in the promoter region of Hsp genes
and mediates their rapid transcription (Pirkkala et al., 2001; Trinklein
et al., 2004).
Little is known about the possible cytoprotective eﬀects of HSPB1
on the context of type 1 Diabetes Mellitus (DM1). Islets from transgenic
mice overexpressing human HSPB1 are more resistant to beta-cell
apoptosis induced by SZ in vivo (Dai et al., 2009). Moreover, patients
with DM1 present lower plasma concentration of HSPB1 which correlates with large nerve ﬁbre dysfunction (Pourhamidi et al., 2014). Together, these data indicate relevance for HSPB1 in beta-cell and islet
protection.
In this study, we investigated whether HSPB1 could mediate PRLinduced beta-cells cytoprotection by minimising cell loss during pretransplant and consequently rendering human islet transplantation
more successful.

Abbreviations: AG490, Tyrphostin AG490; BAX, BCL2-associated X protein; BCL2, B cell CLL/lymphoma 2; BCLxL, BCL extra large; DM1, Type 1 diabetes mellitus; FCS, Fetal calf serun;
HO, Hoechst 33342; HSE, Heat shock element; HSF1, Heat shock factor 1; HSP, Heat shock protein; HSPB1(HSP27), Heat shock protein B1; IL-1β, Interleukin-1β; INFγ, Interferon γ; JAK2,
Janus kinase 2; P38 MAPK, p38 mitogen-activated protein kinase; PI, Propidium iodide; PRL, Recombinant human prolactin; shRNA, Short hairpin RNA; SMAC, Second mitochondriaderived activator of caspases; STAT1, Signal transducer and activator of transcription 1; SZ, Streptozotocin; TNFα, Tumor necrosis factor α
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Maintaining islet cell viability in vitro, although challenging, appears to be a strategy for improving the outcome
of pancreatic islet transplantation. We have shown that prolactin (PRL) leads to beta-cell cytoprotection against
apoptosis, an eﬀect mediated by heat shock protein B1 (HSPB1). Since the role of HSPB1 in beta-cells is still
unclear and the hormone concentration used is not compatible with clinical applications because of all the side
eﬀects displayed by the hormone in other tissues, we explored the molecular mechanisms by which HSPB1
mediates beta-cell cytoprotection.
Lysates from PRL- and/or cytokine-treated MIN6 beta-cells were subjected to HSPB1 immunoprecipitation
followed by identiﬁcation through mass spectrometry. PRL-treated cells presented an enrichment of several
proteins co-precipitating with HSPB1. Of note were oxidative stress resistance-, protein degradation- and carbohydrate metabolism-related proteins.
Wild type, HSPB1 silenced or overexpressing MIN6 cells were exposed to menadione and hydrogen peroxide
and analysed for several oxidative stress parameters. HSPB1 knockdown rendered cells more sensitive to oxidative stress and led to a reduced antioxidant capacity, while prolactin induced an HSPB1-mediated cytoprotection against oxidative stress. HSPB1 overexpression, however, led to opposite eﬀects. PRL treatment, HSPB1
silencing or overexpression did not change the expression nor activities of antioxidant enzymes, it also did not
lead to a modulation of total glutathione levels nor G6PD expression. However, HSPB1 levels are related to a
modulation of GSH/GSSG ratio, G6PD activity and NADPH/NADP + ratio.
We have shown that HSPB1 is important for pro-survival eﬀects against oxidative stress-induced beta-cell
death. These results are in accordance with PRL-induced enrichment of HSPB1-interacting proteins related to
protection against oxidative stress. Finally, our results outline the need of further studies investigating the importance of HSPB1 for beta-cell viability, since this could lead to the mitigation of beta-cell death through the upregulation of an endogenous protective pathway.

1. Introduction
Transplantation of pancreatic islets constitutes a promising alternative treatment for type 1 diabetes mellitus, although it is severely
limited by the shortage of organ donors. Ex vivo maintenance of islet
cell mass appears to be an attractive strategy and islet fate in culture is,

at least in part, determined by the balance between pro- and antiapoptotic mediators. Therefore, improvement of islet quality as well as
cytoprotection could lead to more viable islets, which, in turn, will
increase the success rate of islet transplantation. Previous results from
our laboratory have demonstrated a signiﬁcant beneﬁcial eﬀect of
prolactin (PRL) treatment on cell proliferation and secretory function of
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ABSTRACT

such as photodynamic therapy (PDT), in order to trigger oxidation of biomolecules and consequently to eliminate cancer cells
or pathogens (3,5). Damage in cytoplasmic or organelle membranes is key to modulate the mechanism as well as the overall
efﬁciency of regulated cell death (6). There are two major mechanisms of photosensitized oxidations, called type I and type II,
representing, respectively, the direct oxidation of biological targets (direct-contact reactions) and the oxidations mediated by diffusing species, such as singlet oxygen (3,7). Nevertheless, the
detailed molecular steps leading to biological injury remain largely uncharacterized.
In real-world PDT, robust and comprehensive dosimetry is essential for the design of reliable clinical protocols, but precisely prediction of outcomes, considering the quantity of parameters playing
important roles, remains a great challenge (8). In general, the major
three components of the photodynamic effect (light, PS and oxygen)
are considered. Increase in light dose and PS concentration usually
leads to a better PDT outcome in oxygen-saturated conditions (9).
Oxygen concentration is a variable that affects the efﬁciency and the
mechanisms of PDT. It depends on characteristics of the speciﬁc tissue as well as on the conditions applied during PDT, especially on
two parameters, that is, ﬂuence rate and PS concentrations. Indeed,
ﬂuence rate is an important parameter to be considered in PDT
dosimetry and its relationship with efﬁciency is not straight forward
(10–12). When PDT is studied for use as a bactericidal or antifungal
approach, reports state that increased efﬁciency is mediated by
increased ﬂuence rate (10). When the goal of PDT is cancer therapy,
there are few existing reports that conclude that PDT is more efﬁcient in killing malignant cells by using lower energy ﬂuence rates
(10–14). However, worse than having different answers about this
parameter is not knowing precisely the reasons why the ﬂuency rate
interferes positively or negatively in the PDT outcome.
In conditions of quick oxygen equilibration, an increase in the
ﬂuence rate usually leads to an increase in PDT efﬁciency (13).
Interestingly, ﬂuence rate can be used to control oxygen concentration in tissues being treated by PDT, affecting its biological
responses, that is, the mechanisms of cell death and the type of
inﬂammatory response, consequently inﬂuencing the efﬁciency
of cure (10–13). Indeed, depending on the PS concentration and
on the ﬂuence rate one can choose to work in regimes of conserved or depleted tissue oxygen, because under high ﬂuence
rates and PS concentrations, the consumption of molecular

Photodynamic therapy (PDT) appears as a promising alternative in the treatment of breast cancer since it can be highly
effective in curing cancer while preserving normal tissue.
However, predicting outcomes in PDT still constitutes a great
challenge. One of the parameters that are usually empirically
determined is the rate of photon ﬂux delivered to the tissue
(light ﬂuence rate). In the present study, we intended to
understand why monolayers of human cells derived from
mammary adenocarcinomas (MDA-MB-231 and MCF-7)
respond quite differently to ﬂuence rates (cells were irradiated either for 6 or for 16 min) at a ﬁxed light dose
(4.5 J cm 2) delivered with an array of LEDs in a typical
methylene blue PDT protocol. While death rates of MDAMB-231 cells were insensitive to the ﬂuence rate, MCF-7 cells
showed a quite impressive (three times) decrease in cell death
levels in the shorter irradiation protocol. Independent on cell
type cell death was invariably correlated with the depletion
of reduced glutathione intracellular levels and consequently
with widespread redox misbalance. Our data show the potential to optimize ﬂuence rates to provide exhaustion of the cell
antioxidant responses in order to circumvent therapy resistance of breast tumors.

INTRODUCTION
Breast cancer is a worldwide health problem for women, since it
is the ﬁrst in incidence and the second in mortality among cancer
types (1,2). It remains a deadly disease and usually requires
breast resection, even with all recent technological advancements
(3). Early intervention has made an impact, but a large number
of breast cancer patients still have a recurrent disease (4).
Concerted efforts have been made in recent years to develop
therapies that are able to treat various types of cancer more
effectively. To this end, photosensitized oxidations, which are
reactions provoked by the interaction of light with photosensitizer (PS) molecules, are being used in medical technologies,
*Corresponding authors’ emails: labriola@iq.usp.br (Leticia Labriola) and baptista@iq.usp.br (Maurıcio da Silva Baptista)
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Inflammasome activation and IL-1 signaling during
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INTRODUCTION

Plasmodium infection in pregnant women is a major cause of maternal illness and a threat to neonatal health in malaria-endemic
areas. The accumulation of infected red blood cells (iRBCs) in the
placenta induces severe local inflammation deregulating placental
physiology and tissue morphology (1). These alterations impair
local maternal blood supply, hormonal levels, and maternal-fetal
exchanges, leading to poor pregnancy outcomes such as abortion,
preterm delivery, intrauterine growth retardation (IUGR), and low
birth weight (LBW) (2).
The placenta represents an immunologic barrier against microbial
infection that protects the fetus while ensuring its proper development
(3). Both the maternal immune system and fetal-derived trophoblast
cells are capable of recognizing and responding to pathogens via innate immunity sensors (4, 5). Several innate receptors are known
to recognize malaria parasite–derived products, inducing local inflammation. Namely, the plasmodial glycosylphosphatidylinositol
(GPI) binds to Toll-like receptor 2 (TLR2) and TLR4 (6), whereas
the DNA-hemozoin complex binds to TLR9 (7), leading to the
production of tumor necrosis factor–a (TNF-a), interferon-g (IFN-g),
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and pro–interleukin-1b (IL-1b) cytokines (8). We have recently reported that the TLR4/MyD88 pathway has a pivotal role in the disease pathogenesis, inducing pro–IL-1b production and expression
of the intracellular sensors absent in melanoma 2 (AIM2), NOD-,
LRR- and pyrin domain-containing protein 3 (NLRP3), and NLR
family CARD domain containing 4 (NLRC4) (9–11). The activation of
these sensors is directly linked to the formation of inflammasomes
(12), multiprotein complexes responsible for the activation of caspase-1,
which leads to the maturation and secretion of IL-1b (13). Current findings have shown that both hemozoin, a by-product of
Plasmodium-iRBCs metabolism, and Plasmodium DNA are capable
of activating NLRP3 (14) and AIM2 (15), respectively. However, the
contribution of inflammasomes to placental malaria (PM) pathogenesis remains unclear. In vitro studies have suggested that IL-1b–
dependent NLRP3 activation by uric acid may be associated with
progression to preeclampsia (16). Consistent with these studies, increased IL-1b circulating levels have been correlated with abortion
in experimental murine models of the disease (17) and with LBW in
newborns from pregnant women with PM (18). In this context,
pharmacological inhibition of the IL-1 axis using biopharmaceuticals
offers new prospects to treat inflammatory diseases during pregnancy (19). One of these promising pharmaceuticals is Anakinra, a
recombinant human IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra) (20) that has
been used to improve the prognosis of complicated pregnancies by
reducing inflammation (19). Nevertheless, there are no reports on
the inhibition of the IL-1 pathway in PM.
Here, we demonstrate that AIM2 and NLRP3 inflammasomes
have a major contribution in triggering PM-associated pathology
and that pharmacological intervention with Anakinra improved
pregnancy outcomes in experimental PM. These findings warrant further investigation of IL-1b pharmacological targeting
to overcome clinical pregnancy complications due to malaria
infection.
1 of 11
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Placental malaria (PM) is associated with severe inflammation leading to abortion, preterm delivery, and intrauterine
growth restriction. Innate immunity responses play critical roles, but the mechanisms underlying placental immunopathology are still unclear. Here, we investigated the role of inflammasome activation in PM by scrutinizing human
placenta samples from an endemic area and ablating inflammasome components in a PM mouse model. The
reduction in birth weight in babies from infected mothers is paralleled by increased placental expression of AIM2
and NLRP3 inflammasomes. Using genetic dissection, we reveal that inflammasome activation pathways are
involved in the production and detrimental action of interleukin-1b (IL-1b) in the infected placenta. The IL-1R
pharmacological antagonist Anakinra improved pregnancy outcomes by restoring fetal growth and reducing
resorption in an experimental model. These findings unveil that IL-1b–mediated signaling is a determinant of PM
pathogenesis, suggesting that IL-1R antagonists can improve clinical outcomes of malaria infection in pregnancy.
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5. Apresentação de Poster/Painel no 23rd International Symposium on Pharmaceutical and
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