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RESUMO 

 

GOMES, V.M. Estudo da função de HSPB1 na citoproteção induzida por 

prolactina em células beta pancreáticas. 2016. 102p. Dissertação – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo. 

 

O transplante de ilhotas pancreáticas é uma terapia promissora para o 

tratamento da diabetes mellitus tipo 1 (DM1). No entanto, ilhotas transplantadas 

estão sujeitas à rejeição pelo sistema imune dos pacientes receptores, portanto 

faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos moleculares que 

protejam essas células. Estudos mostraram que o hormônio prolactina (PRL) é 

capaz de inibir a apoptose desencadeada por citocinas pró-inflamatórias sobre 

células beta pancreáticas e que este processo citoprotetor depende da 

presença da chaperona HSPB1. Foi observado que durante o desenvolvimento 

do DM1, as células beta pancreáticas sofrem estresse de retículo 

endoplasmático e que isso contribui para desencadear apoptose. O estresse de 

retículo endoplasmático é caracterizado pelo acúmulo de proteínas mal 

dobradas nessa organela resultando na ativação da resposta a proteínas mal 

dobradas (UPR) que tem como finalidade recuperar a homeostase celular. No 

presente estudo mostramos, pela primeira vez, que PRL foi capaz de proteger 

células beta pancreáticas contra estresse de retículo endoplasmático 

promovido tanto por citocinas pró-inflamatórias (TNFα, IFNγ e IL1β) quanto 

pelos estressores de retículo endoplasmático: tunicamicina e tapsigargina; e 

que HSPB1 é essencial nesse mecanismo de citoproteção. No contexto do 



DM1, esse hormônio parece ter um efeito modulador da UPR aumentando os 

níveis de BiP, antecipando a ativação de ATF6 e PERK, mantendo a via de 

PERK ativa por mais tempo, inibindo a via de IRE1α, e diminuindo os níveis de 

CHOP em tempos maiores. Coletivamente, os resultados aqui apresentados 

aprofundam os conhecimentos sobre a função de HSPB1, conduzindo para o 

desenvolvimento de estratégias que visam à atenuação da morte de células 

beta por meio da modulação de uma via de proteção endógena, a qual é 

independente da modulação do sistema imunológico. 

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus, células-beta, estresse de retículo 

endoplasmático, prolactina, HSPB1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GOMES, V. M. Study of HSPB1 function in the cytoprotection induced by 

prolactin in pancreatic beta cells. 2016. 102p. Masters Thesis - Graduate 

Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo. 

 

The islet transplantation is a promising therapy for the treatment of type 1 

diabetes mellitus (T1DM). However, transplanted islets are subject to rejection 

by the immune system of the recipient patients, therefore the development of 

molecular mechanisms that protect these cells is necessary. Studies have 

shown that the hormone prolactin (PRL) is capable of inhibiting apoptosis 

triggered by pro-inflammatory cytokines on pancreatic beta cells and that this 

cytoprotective process depends on the presence of the chaperone HSPB1. It 

was observed that during the development of type 1 diabetes, pancreatic beta 

cells undergo endoplasmic reticulum stress and that this contributes to trigger 

apoptosis. The endoplasmic reticulum stress is characterized by accumulation 

of misfolded proteins in this organelle resulting in the activation of unfolded 

protein response (UPR) that aims to restore cellular homeostasis. In the present 

study, we show for the first time that PRL was able to protect pancreatic beta 

cells against endoplasmic reticulum stress promoted by both pro-inflammatory 

cytokines (TNFα, IFNy and IL1β) as the endoplasmic reticulum stressors: 

tunicamycin and thapsigargin; and HSPB1 is essential that cytoprotective 

mechanism. In the context of T1DM, PRL appears to have a modulating effect 

of the UPR by increasing the levels of BiP, anticipating the activation of ATF6 

and PERK, keeping the PERK pathway active for longer, inhibiting the pathway 



IRE1α, and decreasing the levels of CHOP for longer times. Collectively, the 

results presented here deepen the knowledge of the HSPB1 function, leading to 

the development of strategies inducing attenuation of beta cells death through 

modulation of endogenous protection means, which are independent of the 

modulation of the immune system. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, beta cells, endoplasmic reticulum stress, 

prolactin, HSPB1. 
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1. Introdução 

 

1.1. Pâncreas 

O pâncreas é uma glândula longa e estreita que está situada 

transversalmente através do abdômen superior no espaço retroperitoneal 

(Figura 1). Embriologicamente, o pâncreas surge a partir de um botão dorsal e 

um duodenal epitelial ventral,  dos quais se desenvolve tanto o tecido ductal 

quanto o acinar (SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012; HEMMINGS; EGAN, 

2013). 

 
Figura 1: Localização e anatomia do pâncreas. O pâncreas é um órgão longo localizado 
próximo ao estômago e intestinos e outros órgãos. Anatomicamente é dividida em cabeça, 
corpo e cauda. Adaptado de <http://www.cancer.gov/images/cdr/live/CDR636528-750.jpg> 
Acesso em 30/03/2016. 

 

O pâncreas possui função endócrina e exócrina, desempenhando um 

papel fundamental na digestão, metabolismo, e utilização de substrato 

energético. A maior parte da massa pancreática é composta por células 

exócrinas, que secretam um fluido digestivo alcalino para o ducto pancreático e 

do duodeno (HEMMINGS; EGAN, 2013). 
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A parte exócrina do pâncreas é constituída por ácinos (Figura 2). Cada 

ácino tem uma única camada de células acinares com um lúmen no centro. 

Células acinares contêm grânulos contendo enzimas digestivas na forma de 

zimogênio. Um pequeno ducto surge a partir do lúmen de cada alvéolo, os 

quais se unem e desembocam no ducto principal chamado Wirsung 

(SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012). 

 

 
Figura 2: Pâncreas exócrino. O pâncreas exócrino consiste de células acinares e do ducto. 
As células acinares produzem enzimas digestivas e constituem a maior parte do tecido 
pancreático. Os ductos formam uma rede de tamanho crescente, culminando em ductos 
pancreáticos principais e acessórios que desembocam no duodeno. a) esquema geral do 
pâncreas exócrino. b) esquema de um ácino. Adaptado de BARDEESY; DEPINHO, 2002. 
 

O suco pancreático é composto principalmente por enzimas proteolíticas 

tais como tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase, nuclease, elastase e 

colagenase. Possui ação digestiva de carboidratos feita pela amilase 

pancreática que converte o amido em dextrinas e maltose. As enzimas 

lipolíticas presentes são: lipase pancreática, hidrolase de ésteres do colesterol, 

fosfolipase A e B. O teor em bicarbonato é elevado mantendo o suco 

pancreático alcalino, de modo a proteger a mucosa intestinal do quimo ácido, 

neutralizando-o; e fornece íons bicarbonato mantendo o pH desejado (7-9) para 

a ativação de enzimas pancreáticas (SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012). 
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1.1.1. Ilhotas de Langerhans 

O pâncreas endócrino faz-se de 1% a 2% da massa do pâncreas. Dentro 

dos lóbulos pancreáticos, existem pequenos aglomerados de células 

endócrinas denominadas ilhotas de Langerhans, as quais são compostas por 

células alfa, beta, delta e PP (Figura 3) (SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 

2012). 

 

 
Figura 3: 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 pancreático. Adaptado de < 
http://www.allhumananatomy.com/knowing-deeper-about-endocrine-function-of-
pancreas/endocrine-function-of-the-pancreas/> acesso em 30/03/2016; e <http://histology-
world.com/photoalbum/displayimage.php?pid=1113&fullsize=1> acesso 17/05/2016. 

 

A proporção dos diferentes tipos celulares que compõe as ilhotas varia 

entre as espécies. Nas ilhotas humanas, as células beta compõe cerca de 73 a 

75% da massa total de uma ilhota e secretam o hormônio insulina que funciona 

reduzindo o nível de glicose no sangue ao induzir a captação e 

armazenamento da glicose pelas células. Entre 18 e 20% do pâncreas 

endócrino é composto pelas células alfa que secretam glucagon, este hormônio 

induz o aumento do nível glicêmico sanguíneo. Cerca de 4% da ilhota é 

formada pelas células delta, que secretam somatostatina, e aproximadamente 

1% da ilhota é composta pelas células PP que secretam o polipeptídeo 
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pancreático que funciona suprimindo a secreção pancreática e estimula a 

secreção gástrica (Figura 3) (SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012).  

As ilhotas recebem de 10% a 15% do fluxo de sangue no pâncreas, essa 

rica vascularização facilita a dispersão dos hormônios secretados pelas células 

das ilhotas para a corrente sanguínea (HEMMINGS; EGAN, 2013). 

 

1.2. Insulina 

A insulina é um hormônio polipeptídico produzido e secretado pelas 

células beta. Sua estrutura é formada por 51 aminoácidos dispostos em duas 

cadeias (A e B) ligadas por duas ligações dissulfeto. Uma terceira ligação 

dissulfeto está presente na cadeia A que é formada por 21 aminoácidos; a 

cadeia B é composta por apenas 30 aminoácidos (ABEL, 1926). Este hormônio 

é responsável pela redução da glicemia ao promover o ingresso da glicose na 

maioria das células do organismo. É essencial no metabolismo de carboidratos, 

na síntese de proteínas e no armazenamento de lipídios (SEMBULINGAM; 

SEMBULINGAM, 2012). 

A síntese de insulina inicia-se com uma proteína inativa, a 

preproinsulina, a qual é submetida a clivagem formando pró-insulina e, em 

seguida, forma-se a insulina após a clivagem de uma estrutura que une as 

duas cadeias que compõe esse hormônio, tal estrutura é denominada peptídeo 

C. A insulina e peptídeo C são armazenados em grânulos nas células beta que 

são secretados em resposta ao aumento da glicose no sangue (Figura 4) 

(SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012; HEMMINGS; EGAN, 2013). 

Após as refeições, as células beta secretam insulina em resposta ao 

aumento da glicemia no sangue. A secreção de insulina pode ocorrer em 
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resposta a sinais integrados de nutrientes (glicose e aminoácidos), hormônios 

(insulina, glucagon like peptide 1, somatostatina e epinefrina) e 

neurotransmissores (norepinefrina e acetilcolina). 

 

 
Figura 4: Regulação da secreção de insulina pela glicose nas células beta pancreáticas. 
Quando o nível de glicose no sangue é elevado, o metabolismo ativo da glicose na célula beta 
aumenta concentração de ATP intracelular, o que leva ao fechamento dos canais de potássio 
na membrana plasmática e despolarização da membrana. Em resposta à mudança no 
potencial de membrana, os canais de cálcio controlados por voltagem na membrana plasmática 
se abrem, permitindo o cálcio fluir para dentro da célula, assim, aumentando a concentração 
citosólica de cálcio, levando a liberação de insulina por exocitose. Adaptado de NELSON; COX, 
2007. 
 

O mecanismo clássico de secreção de insulina inicia-se quando a 

glicose é internalizada nas células beta por meio dos transportadores GLUT2. 

Com isso, ocorre um aumento da relação ATP/ADP após a metabolização 

desse açúcar feita pela via glicolítica, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de 

elétrons. O aumento na concentração de ATP fecha os canais de potássio 

promovendo uma despolarização da membrana plasmática da célula beta. 

Esse efeito promove a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem, 

aumentando, assim, a concentração de cálcio no interior das células e 
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promovendo a secreção dos grânulos de insulina, que é liberada na circulação 

sanguínea (Figura 4) (BRATANOVA-TOCHKOVA et al., 2002; 

SEMBULINGAM; SEMBULINGAM, 2012). 

 O receptor de insulina presente nas células que respondem a esse 

hormônio, é do tipo tirosina cinase. Quando a insulina se liga ao receptor, este 

se autofosforila e fosforila vários substratos do receptor de insulina chamados 

IRS (Insulin Receptor Substrate). Esta interação promove a ativação das vias 

de PI3K (phosphatidylinositol-3-kinases) e MAPK (mitogen activated protein 

kinases). O complexo insulina receptor é internalizado em endossomos, 

posteriormente o hormônio é degradado e o receptor é reciclado pelas células 

(PESSIN; SALTIEL, 2000; CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002). 

Transportadores de glicose desempenham um papel chave na utilização 

de glicose mediada por insulina. Existem vários transportadores de glicose com 

distribuições nos diversos tecido. Transportadores GLUT1 são encontrados na 

maioria dos tecidos, principalmente nos glóbulos vermelhos humanos e nos 

vasos sanguíneos do cérebro; este transportador auxilia na captação de glicose 

pelo músculo esquelético e pelo tecido adiposo em condições basais. GLUT2 

são transportadores de baixa afinidade encontrados em células beta 

pancreáticas, fígado, intestino e rim de murinos; este transportador assegura 

que a absorção de glicose pelas células beta e hepatócitos ocorra apenas 

quando as concentrações de glicose circulantes são elevadas. Os 

transportadores GLUT3 são encontrados nos neurônios; GLUT1 e GLUT3 

permitem que a glicose atravesse a barreira hematoencefálica tendo acesso ao 

cérebro. Transportadores GLUT4 são encontrados no músculo estriado, 

adipócitos, e dentro de vesículas de armazenamento no interior da célula; 



Introdução 

23 
 

GLUT4 medeia o transporte de glicose estimulada por insulina em adipócitos e 

miócitos (HEMMINGS; EGAN, 2013). 

 Após internalizada, em geral, a insulina tem um efeito anabólico sobre os 

órgãos alvo aumentando a síntese de carboidratos, lipídios e proteínas (Tabela 

1). 

 

Tabela 1: Efeitos da insulina no metabolismo de carboidratos, lipídios e 
proteínas 
Efeitos metabólicos Insulina estimula Insulina inibe 

Metabolismo de 
carboidratos 

 Internalização da glicose no 
tecido adiposo e músculo 

 Glicólise no músculo e tecido 
adiposo 

 Síntese de glicogênio no 
músculo e fígado 

 Gliconeogênese e 
glicogenólise no fígado 

 Degradação de glicogênio 
no músculo e fígado 

Metabolismo de 
lipídios 

 Captação de triglicerídeos do 
sangue para o tecido adiposo e 
músculo 

 Síntese de colesterol no fígado 

 Lipólise no tecido adiposo 
 Oxidação de ácidos graxos 

no músculo e fígado 
 Cetogênese 

Metabolismo de 
proteínas 

 Transporte de aminoácidos 
para os tecidos 

 Síntese de proteínas no 
músculo, tecido adiposo, fígado 
e outros tecidos 

 Degradação de proteínas 
no músculo 

 Formação de ureia 

Adaptado de MOLINA, 2004. 
 

A insulina é degrada predominantemente no fígado que capta cerca de 

40 a 80% desse hormônio presente na circulação. O restante é degradado nos 

rins e intracelularmente por meio de proteases que clivam a insulina ligada aos 

receptores que foram internalizados. Com a acidificação do lúmem 

endossomal, a insulina se dissocia do receptor terminando os eventos de 

fosforilação do receptor e promovendo sua degradação pela enzima ácido 

insulinase. Posteriormente, os receptores podem ser reciclados para a 

superfície celular (BRATANOVA-TOCHKOVA et al., 2002). 
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1.3. Diabetes mellitus 

O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas por uma hiperglicemia resultante da deficiência na secreção de 

insulina, da ação desta, ou ambas. A hiperglicemia crônica do diabetes está 

associada com danos a longo prazo, disfunção e falência de vários órgãos, 

especialmente retinopatia, nefropatia, neuropatia, coronariopatias e deficiências 

vasculares, ocasionadas devido a glicação de proteínas por vias não 

enzimáticas. As altas concentrações de glicose podem causar elevada 

osmolaridade e glicosúria, acompanhado de perda excessiva de água na urina 

(HEMMINGS; EGAN, 2013). Além disso, os pacientes com DM têm diminuição 

da função do sistema microvascular e imune, portanto, tendo risco de infecções 

e atraso na cicatrização de feridas (MESOTTEN; VAN DEN BERGHE, 2009; 

HEMMINGS; EGAN, 2013). Pode-se concluir então que o Diabetes é uma 

doença crônica complexa que inclui a necessidade de cuidados médicos 

contínuos com estratégias de redução dos riscos multifatoriais, além do 

controle glicêmico (ADA, 2016). 

Essa patologia possui algumas classificações, sendo a diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) as principais. DM1 é uma doença autoimune 

caracterizada pela destruição das células beta, geralmente levando à absoluta 

deficiência na produção de insulina. DM2 é caracterizada pela resistência à 

insulina nos tecidos periféricos e por distúrbios no processo de secreção desse 

hormônio. Diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma condição em que as 

mulheres sem diabetes previamente diagnosticado apresentam glicemia 

elevada durante a gravidez (especialmente no terceiro trimestre). E há alguns 

casos especiais de diabetes, como por exemplo: síndromes diabetes 
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monogênicas, como diabetes neonatal e diabetes MODY (Maturity Onset 

Diabetes Young); doenças do pâncreas exócrino (Ex.: fibrose cística); e 

diabetes induzida por drogas ou produtos químicos (Ex.: utilização de 

glicocorticoides ou após transplante de órgãos) (ADA, 2016). 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 382 

milhões de pessoas são detentoras de DM no mundo, dos quais 5 a 10% são 

apresentam DM1. Estima-se que em 2035, devido ao aumento do 

sedentarismo, obesidade e envelhecimento da população, o número de 

pessoas com diabetes vai aumentar em mais de 50%, passando dos 500 

milhões (IDF, 2013). No Brasil, o número de diabéticos ultrapassa os 12 

milhões, chegando a 6,2% da população. Mais de 124 mil pessoas morreram 

devido as consequências resultantes da hiperglicemia constante presente nos 

diabéticos no Brasil (SBD, 2012). 

A concentração normal de glicose no sangue é cerca de 72mg/dL. O 

diagnóstico do diabetes é feita quando a glicemia de jejum é maior do que 

99mg/dL ou em níveis superiores a 200mg/dL como medida de glicemia pós-

prandial associada ao aumento da hemoglobina glicada acima de 6,7%, com 

sintomas associados a DM, tais como poliúria, polidipsia, e polifagia 

(HEMMINGS; EGAN, 2013). 

Para o tratamento da DM2, sugere-se aos pacientes mudanças de estilo 

de vida, que podem incluir estabelecer uma meta de atividade física de, no 

mínimo, 150min por semana, e perda de no mínimo 7% do peso corporal 

combinado ao uso de hipoglicemiantes e/ou insulina. No entanto, para 

indivíduos com DM1 a insulinoterapia ainda é o tratamento indicado. Existem 
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excelentes orientações para a iniciação e gestão da insulinoterapia a fim de 

atingir as metas de glicemia desejadas. (ADA, 2016). 

 

1.3.1. 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). 

O processo de destruição autoimune ocorre quando há uma inflamação 

local das ilhotas pancreáticas onde mediadores inflamatórios contribuem para a 

indução e amplificação da reação imune contra células beta. A infiltração por 

macrófagos e linfócitos desencadeia a secreção de citocinas pró-inflamatórias, 

às quais as células beta são extremamente sensíveis (NIELSEN et al., 2004). 

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 (INFγ) e fator de necrose tumoral-α (TNFα). A combinação 

destas citocinas induz a produção de interleucina-1β (IL-1β) em macrófagos 

residentes nas ilhotas (THOMAS et al., 2009). 

Como visto acima, o tratamento mais comum para a DM1 ainda é a 

insulinoterapia. Mas esse tratamento não previne o aparecimento das 

complicações derivadas da hiperglicemia crônica como a retinopatia que 

consiste na deficiente irrigação dos vasos ligados a visão; a neuropatia, 

definida como danos nos nervos periféricos sensitivos causando a perda da 

sensibilidade; e a nefropatia causada por danos nas artérias renais impedindo 

os rins de exercerem seu papel de filtração (ADA, 2016). 
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 No entanto, há um grupo de indivíduos denominados hiperlábeis que, 

apesar da utilização da insulinoterapia, apresentam episódios de hipo e 

hiperglicemia muitas vezes despercebidos e fatais (MAIA; ARAÚJO, 2008). 

Nesses casos, o transplante de ilhota pancreáticas isoladas de doadores com 

morte cerebral diagnosticada, é uma terapia a ser considerada (SHAPIRO et 

al., 2000). 

 

1.4. Transplante de ilhotas pancreáticas 

O transplante de ilhotas pancreáticas é realizado por meio do isolamento 

das ilhotas pancreáticas de doadores cadáveres que vieram a óbito devido a 

morte cerebral e não apresentaram histórico de doenças pancreáticas, 

conforme os critérios estabelecidos pela Associação Internacional de 

Transplante de Pâncreas e Ilhotas (IPITA). Após a coleta do pâncreas, este é 

submetido a vários processos, dentre os quais incluem-se a lise das células 

que compõe o pâncreas exócrino, separação e coleta do tecido endócrino, o 

qual é injetado no paciente receptor. Geralmente o local de injeção é o fígado 

por meio da veia porta. Uma vez infundidas num ramo secundário da veia 

porta, as ilhotas são transportadas pela corrente sanguínea até se alojarem no 

próprio órgão e começarem a produzir e secretar insulina de acordo com o 

nível glicêmico do paciente (Figura 5) (GABA; GARCIA-ROCA; OBERHOLZER, 

2012). 

São considerados aptos a submeterem-se ao transplante de ilhotas 

pancreáticas pacientes que foram considerados com DM1 durante mais de 

cinco anos, apresentarem descontroles glicêmicos mesmo estando sob 

insulinoterapia, e episódios de hipoglicemia graves como coma ou instabilidade 
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metabólica, de tal forma que o risco global de imunossupressão, após 

transplante, possa ser considerado menos arriscado do que ter glicemia 

descontrolada (SHAPIRO et al., 2000). 

Esta técnica apresenta vantagens sobre o transplante de pâncreas 

sólido por ser muito menos invasiva, além de apresentar menos efeitos 

colaterais decorrentes de complicações cirúrgicas e melhores respostas 

terapêuticas (KIDO et al., 2000). Um dos fatores limitantes para o uso dessa 

técnica é a dependência e escassez de doadores cadáveres (GLEASON et al., 

2000; DONG; WOO, 2001). No entanto, os enxertos de ilhotas estão sujeitos à 

autoimunidade, rejeição e dano mediado por uma inflamação não específica no 

entorno do enxerto pós-transplante (KAUFMAN et al., 1990). 

 

 
Figura 5: Representação do transplante de ilhotas pancreáticas. As ilhotas são isoladas de 
pâncreas de pacientes doadores e injetadas no fígado, por meio da veia porta do paciente 
receptor portador de diabetes tipo 1. Adaptado de NAFTANEL; HARLAN, 2004. 

 

Com o passar do tempo, foi-se aprimorando a técnica de transplante, 

com o intuito de manter a funcionalidade das estruturas transplantadas por um 

tempo maior. O estabelecimento do protocolo de Edmonton aumentou a 

sobrevida das ilhotas de forma bastante significativa. Dentre os critérios 
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estabelecidos nesse protocolo incluem: dois a três pacientes doadores para se 

ter um número de ilhotas suficientes que permaneçam viáveis e funcionais 

após o transplante; o uso de imunossupressores não corticoidais; os doadores 

não podem ser diabéticos ou ter problemas renais (SHAPIRO et al., 2000; 

BARTON et al., 2012). 

Além do protocolo de Edmonton, foram estabelecidas melhorias no 

processo de isolamento e uso de melhores imunossupressores para esse tipo 

de transplante. Com o tempo, o número de pacientes insulino-independentes 

após 3 anos de transplante, aumentou de 27% para 44% no período de 1999 a 

2010 (BARTON et al., 2012). Ainda, o processo de isolamento, manutenção e 

infusão das ilhotas é extremamente estressante para estas células, 

contribuindo para diminuir sua sobrevida. Para evitar tais complicações, faz-se 

necessário o desenvolvimento de mecanismos moleculares que protejam as 

células beta, com a finalidade de mantê-las produzindo insulina, garantindo a 

homeostasia da glicose. 

 

1.5. Retículo endoplasmático 

 O retículo endoplasmático (RE) está organizado em túbulos ramificados 

e vesículas achatadas que se estendem através do citosol. Os túbulos e as 

vesículas interconectam-se, e suas membranas são continuas com a 

membrana nuclear externa (STAEHELIN, 1997). 

O reticulo endoplasmático é responsável pela síntese, modificação e 

administração de proteínas para os seus sítios-alvo apropriados dentro da via 

secretora e o espaço extracelular. A membrana do RE é o local de produção de 

todas as proteínas transmembrana e lipídeos para a maioria das organelas 
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celulares. Além disso, quase todas as proteínas que são secretadas para o 

exterior da célula são destinadas inicialmente ao lúmem do RE (STAEHELIN, 

1997; TROMBETTA; PARODI, 2003). 

No RE, proteínas dobram-se em sua conformação nativa e são 

submetidas a um grande número de modificações pós-traducionais, incluindo a 

glicosilação e a formação de ligações dissulfeto intra e intermoleculares 

(FEWELL et al., 2001). 

Algumas proteínas retidas no retículo funcionam auxiliando proteínas a 

enovelarem-se corretamente. Uma importante proteína residente no RE é a 

proteína dissulfeto isomerase (PDI) que catalisa a oxidação de grupos sulfidrila 

(SH) livres nas cisteínas para formar ligações dissulfeto (S-S). Outra proteína 

residente no RE é a chaperona BiP que reconhece proteínas enoveladas 

incorretamente ligando-se a uma sequência de aminoácidos hidrofóbicos 

exposta, que estaria normalmente oculta no interior das cadeias polipeptídicas 

corretamente enoveladas ou agregadas (TROMBETTA; PARODI, 2003) 

 

1.5.1. Estresse de retículo endoplasmático 

Apenas proteínas corretamente dobradas são exportadas do RE para o 

complexo de Golgi, enquanto que as proteínas incorretamente dobradas são 

retidas no RE para passar por um novo processo de dobragem ou serem 

orientadas para a degradação. A desregulação de qualquer destes processos 

provoca estresse do retículo endoplasmático. Com isso, 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 este não 
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for atingido, essa resposta leva as células a morte por apoptose (XU; BAILLY-

MAITRE; REED, 2005; SZEGEZDI et al., 2006). 

Citocinas pró-infamatórias como interleucina-1β (IL-1β), interferon-γ 

(IFN-γ) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) induzem morte celular por 

apoptose em células beta pancreáticas (CNOP et al., 2005). Essas citocinas, 

além de promover apoptose, induzem estresse de retículo endoplasmático por 

meio da formação de oxido nítrico (NO) (CARDOZO et al., 2005; YAMAMOTO 

et al., 2008). Em modelos murinos, a produção de NO leva a uma queda na 

expressão de bomba do retículo sarco/endoplasmático de cálcio ATPase 2b 

(SERCA2b), levando a uma queda nos níveis de Ca2+ no RE. Essa diminuição 

na concentração de cálcio leva a uma falha na ação das chaperonas 

dependentes de cálcio. Consequentemente, ocorre um acúmulo de proteínas 

mal dobradas caracterizando o estresse de retículo endoplasmático e, portanto, 

ocorre ativação da resposta a proteínas mal dobradas (CARDOZO et al., 2005; 

XU; BAILLY-MAITRE; REED, 2005; SZEGEZDI et al., 2006). 

 No contexto do DM1, já foi demonstrado que o desencadeamento de 

estresse de retículo endoplasmático, resultado dos efeitos das citocinas pró-

inflamatórias, contribui para a indução de apoptose nas células beta 

pancreáticas (D´HERTOG et al., 2010; EIZIRIK; MIANI; CARDOZO, 2013; 

ENGIN et al., 2013). 

 

1.5.1.1. Resposta a proteínas mal dobradas 

A UPR é desencadeada após o acúmulo de proteínas mal dobradas no 

retículo. Essa resposta tem como finalidade manter a sobrevivência,  a 

homeostase celular e restaurar a função do retículo através da redução de 
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proteínas acumuladas no lúmen do RE. Tal resposta é mediada por três 

receptores presentes na membrana do RE, são eles: PERK (Pancreatic ER 

kinase (PKR)-like ER kinase), ATF6 (activating transcription factor 6) e IRE1α 

(Inositol-requiring enzyme 1α) (Figura 6) (SZEGEZDI et al., 2006; RON; 

WALTER, 2007; KIM; XU; REED, 2008). 

Todos os três receptores se mantem inativos quando estão ligados a 

chaperona GRP78 (Glucose Regulated Proteins 78kDa), também conhecida 

como BiP (Binding Immunoglobulin Protein) quando as células estão em 

situação de repouso. Quando há o acúmulo de proteínas mal dobradas no RE, 

BiP perde afinidade pelos três receptores, deixa então de interagir com eles. 

Esse processo é o responsável pela  ativação  da UPR (SZEGEZDI et al., 

2006; RON; WALTER, 2007; KIM; XU; REED, 2008). 

  Na primeira via da UPR, PERK se autofosforila e fosforila o fator de 

iniciação eucariótico 2α (eIF2α). O aumento da fosforilação de eIF2α provoca a 

diminuição da tradução de proteínas, o que evita o acúmulo destas no retículo 

endoplasmático, funcionando como mecanismo atenuador de estresse (WEK; 

ANTHONY, 2009). Apesar do bloqueio da tradução clássica de proteínas, a 

fosforilação de eIF2α permite a tradução de ATF4 (activating transcription factor 

4) que ocorre através de uma via de tradução independente de eIF2α. ATF4, 

sendo um fator de transcrição, transloca para o núcleo e induz a transcrição de 

genes responsáveis por restaurar a homeostase no RE (SZEGEZDI et al., 

2006; RON; WALTER, 2007; KIM; XU; REED, 2008). Dentre eles estão genes 

anti-apoptóticos, de metabolismo de aminoácidos, angiogênese, diferenciação, 

secreção de proteínas (SZEGEZDI et al., 2006; RON; WALTER, 2007; AMERI; 
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HARRIS, 2008), de resposta a estresse, chaperonas e reações redox 

(HARDING et al., 2003). 

 Por outro lado, ATF6 é ativado depois de ser clivado parcialmente após 

a sua translocação do RE para o aparelho de Golgi. ATF6 ativo é também um 

fator de transcrição e regula a expressão de XBP1 (X-Box Binding Protein 1), 

outro fator de transcrição, assim como as chaperonas BiP e GRP94 e a 

proteína calreticulina (NOZAKI et al., 2004). Para atingir a sua forma ativa, o 

mRNA de XBP1 é submetido a um processamento catalisado por IRE1α. XBP1 

após sofrer splicing (sXBP1) é traduzido e posteriormente translocado para o 

núcleo, onde controla a transcrição de chaperonas bem como de genes 

envolvidos na degradação de proteínas. Esta ação concertada visa restaurar a 

função RE, bloqueando ainda mais o acúmulo de proteínas, aumentando a 

capacidade de dobrar e iniciar a degradação dos agregados proteicos que não 

conseguiram adquirir sua estrutura tridimensional reestabelecida (SZEGEZDI et 

al., 2006; RON; WALTER, 2007; KIM; XU; REED, 2008; MAUREL et al., 2014).  

 
Figura 6: Representação esquemática da Resposta a Proteínas Mal Dobradas e suas 
diferentes ações. A UPR é ativada após BiP se desligar dos três componentes presente na 
membrana do retículo, cada componente compõe uma via ativa de resposta ao estresse com a 
finalidade de retornar a homeostase celular. Adaptado de SZEGEZDI et al., 2006. 
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IRE1α é uma enzima que possui atividade nuclease clivando mRNA na 

tentativa de diminuir a tradução de proteínas que possivelmente se 

acumulariam no retículo,  promovendo assim  a atenuação  do estresse de 

retículo endoplasmático (HETZ; GLIMCHER, 2009). 

 

 
Figura 7. Representação do final da UPR. Há dois destinos após a ativação da UPR, a célula 
voltar as condições de repouso ou morrer por apoptose. Adaptado de SZEGEZDI et al., 2006. 
 

Em condições de repouso, as proteínas pró-apoptóticas Bax e Bak são 

mantidas inativas devido a sua interação com Bcl-2. Estresse do retículo 

endoplasmático intenso leva a célula a morte por apoptose por meio da 

ativação de C-Jun cinase N-terminal (JNK) e indução de proteína homóloga 

C/EBP (CHOP). JNK e CHOP neutralizam o efeito anti-apoptótico de Bcl-2. 

CHOP bloqueia a expressão de Bcl-2, enquanto que JNK a fosforila. JNK 

também fosforila Bim (componente das proteínas BH3 only) ativando-a. 

Coletivamente, estas alterações permitem a ativação de Bax e Bak, assim 

como a transmissão do sinal a partir do RE para a mitocôndria onde é 
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disparado o sinal de apoptose. As caspases 2 e 12 seriam ativadas 

possivelmente na própria membrana do retículo, bem como no apoptossomo, 

após a transmissão do sinal de morte para a mitocôndria e a liberação do 

citocromo c (Figura 7) (SZEGEZDI et al., 2006). 

 

1.5.1.2. Indutores de estresse de retículo: tunicamicina e tapsigargina 

Tunicamicina é uma combinação de antibióticos homólogos de 

nucleosídeos que inibe a família de enzimas UDP-HexNAc (Urinida difosfato N-

acetilhexosamina) (Figura 8). Nos eucariotos, esta família inclui a enzima N-

acetilglicosamina fosfotransferase que catalisa a transferência de N-

acetilglucosamina-1-fosfato a partir de UDP-N-acetilglicosamina para o dolicol 

fosfato, no primeiro passo da síntese de glicoproteínas. Este composto é 

produzido por várias bactérias, incluindo Streptomyces clavuligerus e 

Streptomyces lysosuperficus (DUKSIN; MAHONEY, 1982; XU et al., 2004). 

 
Figura 8: Estrutura da Tunicamicina e Tapsigargina. Adaptado de < 
http://www.abcam.com/tunicamycin-ab120296.html> e < 
http://biochem.mybiosource.com/thapsigargin-biochemical_842934> Acesso 01/04/2016. 
 

Tapsigargina é um componente isolado da planta Thapsia garganica 

(Figura 8). Este composto apresenta atividade biológica como inibidor não 

competitivo da Ca2+ ATPase presente no retículo sarco/endoplasmático 

(SERCA) responsável pelo bombeamento de íons cálcio do citosol para o 

retículo. Tais íons se ligam às chaperonas promovendo o funcionamento 
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destas. A ausência de cálcio no retículo prejudica a atividade das chaperonas, 

consequentemente, promove o aumento de proteínas com dobramento 

inadequado resultando na ativação da UPR (KIJIMA; OGUNBUNMI; 

FLEISCHER, 1991; TAO; HAYNES, 1992). 

 

1.6. Apoptose 

A apoptose é considerada um componente vital de vários processos 

incluindo a vida média de células normais, o desenvolvimento e funcionamento 

do sistema imunológico, desenvolvimento embrionário e morte celular induzida 

por agentes químicos. Apoptose em níveis alterados ocorre em muitas 

condições humanas, incluindo doenças neurodegenerativas, lesões 

isquêmicas, doenças autoimunes e muitos tipos de câncer (ELMORE, 2007; 

ASHKENAZI; SALVESEN, 2014). 

Observa-se na morte por apoptose algumas características morfológicas 

particulares como a perda da aderência da célula à matriz extracelular ou 

células vizinhas. A seguir, a membrana celular forma prolongamentos e o 

núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela membrana nuclear. Os 

prolongamentos da membrana celular aumentam de número, tamanho e se 

rompem. Estas porções celulares envoltas pela membrana celular são 

denominadas corpos apoptóticos que são rapidamente fagocitados por 

macrófagos e removidos sem causar um processo inflamatório (ZIEGLER; 

GROSCURTH, 2004; GRIVICICH; REGNER; DA ROCHA, 2007; ASHKENAZI; 

SALVESEN, 2014). 

Diversos são os fatores que podem desencadear a apoptose, entre eles: 

ligação de moléculas a receptores de membrana, agentes quimioterápicos, 
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radiação ionizante, danos no DNA, privação de fatores de crescimento, baixa 

quantidade de nutrientes e níveis elevados de espécies reativas do oxigênio. A 

ativação da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras: pela via 

extrínseca ou pela via intrínseca (HENGARTNER, 2000; ELMORE, 2007; 

ASHKENAZI; SALVESEN, 2014). 

A via extrínseca é desencadeada por meio de ligantes específicos que 

interagem com um grupo de receptores de membrana da superfamília dos 

receptores de fatores de necrose tumoral (TNFR1). Nesta via a apoptose é 

induzida pela formação de um complexo de sinalização indutor de morte 

(Death-Inducing Signaling Complex - DISC). Neste complexo, o domínio de 

morte Fas-associado (Fas-associated Death Domain - FADD) recruta as 

caspases (cysteine-dependent aspartate-specific proteases) iniciadoras 8 e/ou 

10 através de interações com o domínio de morte. TNFR1 induz à formação 

sequencial de dois complexos. O Complexo I é formado na membrana 

plasmática e é composto por: TNFR1, domínio de morte associado ao TNFR 

(TNFR-associated Death Domain - TRADD), a TRAF2 (TNF Receptor-

Associated Factor 2), RIP1 (Receptor-Interacting protein 1), cIAP1 e 2 (Cellular 

inhibitor of apoptosis protein-1 e 2). Estas proteínas são importantes 

mediadores de ativação de NF-kB e MAPK induzida por TNF. A endocitose de 

TNFR1 é seguida pela formação de complexo II, que é análogo ao DISC e 

inclui TRADD, FADD, caspase-8 e/ou 10. A ativação de caspase-8 e -10 leva à 

ativação das caspases executoras -3, -6 e -7 que clivam substratos levando a 

célula a morte. Dentre esses substratos estão inibidores de enzimas 

responsáveis por desfazer a condensação da cromatina e fragmentar DNA, 

proteínas envolvidas no reparo de DNA e na organização do citoesqueleto 
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(Figura 9) (HENGARTNER, 2000; GRIVICICH; REGNER; DA ROCHA, 2007; 

DUPREZ et al., 2009; ASHKENAZI; SALVESEN, 2014). 

A via intrínseca é ativada por estresse intracelular ou extracelular como 

a privação de fatores de crescimento, danos no DNA, hipóxia ou ativação de 

oncogenes (GRIVICICH; REGNER; DA ROCHA, 2007). Os sinais que são 

transduzidos convergem principalmente para a mitocôndria. Essa organela 

integra os estímulos de morte celular, induzindo a permeabilização mitocondrial 

e consequente liberação de moléculas pró-apoptóticas nela presentes. Os 

diferentes sinais indutores de apoptose são detectados pela mitocôndria, 

levando a liberação de citocromo c e proteínas ativadoras da apoptose para o 

citosol. Quando liberado no citosol, o citocromo c se liga à proteína adaptadora 

de ativação da procaspase chamada APAF1 (Apoptotic protease activating 

factor 1), provocando a oligomerização de APAF1 em um heptâmero em forma 

arredondada chamado de apoptossomo. As proteínas APAF1 no apoptossomo 

recrutam procaspase-9, que são ativadas por proximidade ao apoptossomo, 

assim como as proteínas procaspases-8 e -10 são ativadas no complexo DISC. 

Caspases-9 ativadas clivam as procaspases executoras -3, -6 e -7, ativando-

as. Estas, então, clivam substratos levando a célula a morte (Figura 9) 

(PETROS; OLEJNICZAK; FESIK, 2004; DUPREZ et al., 2009; ASHKENAZI; 

SALVESEN, 2014). 

A família Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) é uma família de proteínas indutoras 

e repressoras de morte que participam ativamente da regulação da apoptose. 

Os membros da família Bcl-2, como Bcl-2 e Bcl-XL (B-cell lymphoma-extra 

large) inibem a apoptose, prevenindo a liberação de citocromo c e são 

chamados de reguladores anti-apoptóticos. Por outro lado, Bax (BCL2-
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associated X protein), Bid (Bcl-2 homology domain 3 Interacting-Domain) e Bak 

(Bcl-2 homologous antagonist/killer) são proteínas pró-apoptóticas que formam 

canais no RE e na mitocôndria, resultando no extravasamento do conteúdo 

dessas organelas, levando a células a morte (GRIVICICH; REGNER; DA 

ROCHA, 2007). A homeostasia é mantida pelo controle da quantidade de 

proteínas antiapoptóticas e pró-apoptóticas. Estímulos, como dano ao DNA, 

levam ao aumento na expressão das proteínas pró-apoptóticas, promovendo 

um desequilíbrio que induz a apoptose (PETROS; OLEJNICZAK; FESIK, 

2004). Após um estímulo de morte,  Bcl-2 inibe a formação do poro na 

membrana externa da mitocôndria, pelo sequestro de Bax ou por competir por 

sítios que seriam ocupados por Bax na membrana externa mitocondrial 

(GRIVICICH; REGNER; DA ROCHA, 2007). 

 
Figura 9: Mecanismo molecular da morte celular por apoptose. A morte celular programada 
é dividida em duas vias, a extrínseca (1) e a intrínseca (2). Adaptado de DUPREZ et al., 2009. 
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A proteína Bid é a conexão entre as vias intrínseca e extrínseca. Quando 

receptores de morte ativam a via extrínseca nessas células, a caspase 

iniciadora, caspase-8, cliva Bid produzindo uma forma truncada de Bid 

chamada de tBid. TBid transloca para a mitocôndria, onde inibe proteínas Bcl-2 

antiapoptóticas e causa a oligomerização  de proteínas proapoptóticas 

contendo domínios BH1, 2 e 3 que liberam citocromo c e proteínas 

intermembranas, amplificando o sinal de morte (Figura 9) (DUPREZ et al., 

2009; ASHKENAZI; SALVESEN, 2014). 

As proteínas inibidoras da apoptose ou IAP (Inhibitor of Apoptosis 

Protein) são moléculas que exercem seu papel anti-apoptótico inibindo a 

atividade das caspases efetoras -3 e -7, da caspase iniciadora -9 e modulando 

o fator de transcrição NF-kB. Durante a apoptose, as IAPs são removidas por 

uma proteína liberada da mitocôndria denominada Smac/DIABLO (second 

mithocondria-derived activator of caspases/ Direct IAP-Binding Protein with Low 

pI). Após dano mitocondrial, Smac/DIABLO é liberada do espaço 

intermembranas para o citoplasma, juntamente com o citocromo c. Enquanto o 

citocromo c liga-se à APAF-1 e ativa diretamente a caspase-9, Smac/DIABLO 

remove as IAPs de sua ligação inibitória com as caspases (Figura 9) 

(GRIVICICH; REGNER; DA ROCHA, 2007; LACASSE et al., 2008; DUPREZ et 

al., 2009). 
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1.7. Prolactina 

A prolactina (PRL) é um hormônio polipeptídico identificado a mais de 80 

anos como um fator da hipófise que estimula o desenvolvimento da glândula 

mamária e lactação (RIDDLE; BATES; DYKSHORN, 1933).  

Estudos mostram que há um aumento do número de ilhotas 

pancreáticas durante a gravidez (WEINHAUS et al., 2007) chegando a quase 

dobrar em número (SORENSON; BRELJE, 2009). As mudanças mais 

importantes na adaptação da ilhota à gravidez são reforçadas por um aumento 

na secreção de insulina e na massa celular. Embora uma variedade de 

hormônios aumentem durante o estado gestacional, apenas a PRL e lactogênio 

placentário, que atuam através de receptores de prolactina (RPRL), são 

capazes de induzir as mudanças que ocorrem em ilhotas durante a gravidez 

(BRELJE et al., 2002; WEINHAUS et al., 2007; SORENSON; BRELJE, 2009). 

Foi feito um estudo mostrando que PRL é importante no 

desenvolvimento das ilhotas pancreáticas, onde viu-se que ratos com 

deficiência de PRLR apresentaram uma massa reduzida de células beta, e um 

menor conteúdo de insulina em suas ilhotas (FREEMARK et al., 2002). 

A via JAK (Janus Kinase) / STAT (Signal Transducer and Activator of 

Transcription) tem um papel fundamental na resposta da prolactina. A interação 

da PRL com seu receptor induz a homodimerização deste, resultando na 

ativação de JAK2 que, em seguida, conduz à ativação de STAT5 através de 

interações com o domínio fosfotirosil SH2 específico (Src-homology 2). Isto 

resulta na dimerização de STAT5 que se transloca para o núcleo onde se liga a 

genes alvo em locais específicos de ligação (Figura 10) (JACKEROTT et al., 

2006; XIAO et al., 2014). 
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Resultados prévios do nosso laboratório mostraram efeitos benéficos da 

ação de rhPRL (Prolactina recombinante humana) sobre culturas primárias de 

ilhotas pancreáticas humanas. O tratamento com  rhPRL aumenta o número de 

ilhotas, a secreção basal de insulina (LABRIOLA et al., 2007a), assim como 

inibe a apoptose em células beta humanas induzida tanto por privação de soro 

fetal bovino quanto por tratamento com citocinas pró-inflamatórias (TERRA et 

al., 2011). Nosso grupo também mostrou que a PRL inibe a morte celular por 

apoptose induzida por citocinas pró-inflamatórias em células beta pancreáticas 

murinas (Min6) (MANSANO, 2013). 

 

 
Figura 10: Representação da sinalização da prolactina. Após a prolactina (PRL) se ligar a 
seu receptor, este se dimeriza ativando a via JAK/STAT. Adaptado de SHUAI; LIU, 2003. 
 
 

Também foi avaliado pelo nosso grupo de pesquisa a expressão proteica 

em ilhotas pancreáticas humanas mantidas na presença ou ausência de 

rhPRL, por meio de eletroforese bidimensional acoplada a espectrometria de 

massa. Tais dados mostraram um perfil de expressão proteica diferencial entre 

as células submetidas ou não ao tratamento com esse hormônio. Dentre as 

proteínas que se expressaram na presença de PRL, encontra-se a HSPB1 

(Heat Shock Proteins Beta 1), proteína da família das Small Heat Shock 
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Proteins (HSPs) (LABRIOLA et al., 2007b). Esta proteína tem um papel 

essencial no mecanismo citoprotetor promovido pela prolactina. Nosso grupo 

demonstrou que na ausência dessa proteína, PRL perde seu efeito citoprotetor 

sob células beta pancreáticas submetidas a um tratamento com citocinas pró-

inflamatórias (MANSANO, 2013). 

 

1.8. Proteínas de choque térmico 

 As proteínas de choque térmico (Heat Shock Proteins – HSP) têm em 

comum sua síntese estimulada pela resposta a um choque de calor ou quando 

o ambiente de uma célula torna-se prejudicial e altera o dobramento das 

proteínas (RITOSSA, 1962). Em células expostas a estresse, as HSPs atuam 

como chaperonas, combatendo a formação de polipeptídeos mal dobrados, 

permitindo o redobramento destes durante a recuperação do estresse ou as 

levam a degradação, por meio da via da ubiquitina-proteossomo (RITOSSA, 

1962; ARRIGO et al., 2007). 

As HSPs partilham a propriedade de formação de estruturas 

oligoméricas globulares que são caracterizados, em células de mamíferos, por 

massas moleculares que vão de 50 a cerca de 800kDa. Uma propriedade 

interessante de algumas HSPs, tais como HSPB1, diz respeito a sua 

capacidade de ser fosforilada e, por conseguinte, permanecer sob o controle de 

várias vias de transdução (MACARIO, 1995; THÉRIAULT et al., 2004; LAUNAY 

et al., 2006). 

A regulação das proteínas de choque térmico é induzida principalmente 

pelo fator de choque térmico (Heat Shock Factor - HSF). As HSP aumentam a 

rapidez de remoção de proteínas desnaturadas dentro das células. Os níveis 
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proteicos após estresse fornecem a célula meios para: identificar e talvez 

facilitar redobramento de proteínas afetadas de modo adverso pelo estresse 

metabólico; identificar e fazer ligação com proteínas anormalmente dobradas, 

de modo que estas sejam marcadas e enviadas a um sistema proteolítico 

adequado, assim facilitando a eliminação das proteínas defeituosas; e facilitar a 

síntese e a maturação de novas proteínas, que irão substituir aquelas 

destruídas no estresse metabólico (MEYER; SILVA, 1999; SUN; MACRAE, 

2005). 

Sabe-se que as HSP protegem células e tecidos dos efeitos deletérios 

da inflamação por meio da prevenção da quebra de cadeias de DNA induzida 

por espécies reativas de oxigênio e peroxidação lipídica, bem como através de 

proteção da estrutura e função das mitocôndrias. In vivo, o choque térmico 

induz a proteção de órgãos contra uma série de lesões associadas com 

produção aumentada de citocinas e/ou espécies reativas de oxigênio (LANDRY 

et al., 1989; JACQUIER-SARLIN et al., 1994; MEYER; SILVA, 1999; 

MOUNIER; ARRIGO, 2002; SUN; MACRAE, 2005). 

No câncer, verificou-se que a expressão aumentada de HSPB1 e HSP70 

está associada com maior sobrevida de células neoplásicas submetidas a 

alguns agentes quimioterápicos (MEYER; SILVA, 1999; SUN; MACRAE, 2005). 

 

1.8.1. Proteína de choque térmico beta 1 (HSPB1) 

HSPB1 (Heat Shock Protein Beta 1) é uma proteína multifuncional que 

participa em vários processos nas células. Esta proteína funciona como 

chaperona ATP-independente formando um complexo de alta massa molecular 

(LANDRY et al., 1989; CARPER; ROCHELEAU; STORM, 1990; VOSS et al., 
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2007). Em adição à sua função de chaperona, HSPB1 também parece ser um 

importante regulador da integridade estrutural e da estabilidade da membrana, 

da polimerização de actina e formação do filamento intermediário do 

citoesqueleto (FERNS; SHAMS; SHAFI, 2006), da migração celular, adesão 

epitelial célula-célula (WELSH; GAESTEL, 1998), expressão de genes pró-

inflamatórios, vias de transdução de sinal (LAMBERT et al., 1999), 

apresentação de proteínas oxidadas para o proteassoma, diferenciação e 

apoptose (KOSTENKO; MOENS, 2009). 

HSPB1 é produzida em resposta a vários tipos de estresse nos 

músculos cardíaco e esquelético, bem como no cérebro, atuando como 

chaperona que suprime a agregação de polipeptídeos específicos. Foram feitos 

vários estudos que demonstraram que a expressão de HSPB1 está fortemente 

ligada a proteção contra o enfarte do miocárdio e isquemia cerebral 

(EFTHYMIOU et al., 2004; LATCHMAN, 2005; ARRIGO et al., 2007). 

Alguns estudos mostram a participação de HSPB1 no aumento da 

degradação de proteínas ubiquitinadas por meio do proteossomo, em resposta 

ao estresse induzido pelo fator de necrose tumoral (TNF) (PARCELLIER et al., 

2003). Foi observado em um estudo a participação de HSPB1 na pancreatite, 

onde viu-se que a superexpressão dessa proteína promoveu uma maior 

viabilidade celular por meio da preservação do citoesqueleto de actina 

(ETHRIDGE et al., 2000; KUBISCH et al., 2004). 

Um estudo feito pelo nosso grupo de pesquisa mostrou que HSPB1 é 

essencial no mecanismo de proteção promovido pela prolactina contra morte 

celular em células beta pancreáticas. Tal estudo mostrou que o hormônio 
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prolactina não é capaz de atenuar a apoptose em células de insulinoma de 

camundongo (MIN6) HSPB1 silenciadas (MANSANO, 2013). 

Cabe salientar que não há relatos na literatura sobre a ação citoprotetora 

da prolactina e sua correlação com o estresse do retículo endoplasmático, nem 

a participação de HSPB1 nesse contexto. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral  

Estudar se HSPB1 exerce alguma função durante o estresse de retículo 

endoplasmático induzido nas células beta durante a DM1. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Avaliar se a prolactina é capaz de atenuar os efeitos do estresse do 

retículo endoplasmático em células beta pancreáticas. 

Verificar se existe uma função de HSPB1 como mediadora da ação da 

prolactina. 
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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 SFB, L-glutamina (2mM) (Sigma), 100U/mL de Ampicilina, 100U/mL 

de Estreptomicina, 10mM HEPES (ácido 4- (2-hidroxietil)-1-piperazineetane-

sulfônico) (Sigma), em estufa a 37°C, com atmosfera contendo 2,0% 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 tetra-acético (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 formada com a mesma composição de 
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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 trabalho de mestrado da aluna do nosso grupo de pesquisa, 

Rosangela Aparecida Wailemann Mansano. A figura 11 mostra que o 

silenciamento de HSP25 (equivalente murino da chaperona HSPB1) foi de 

aproximadamente 80% quando comparada as células parentais e células que 

expressam a sequência aleatória C (Min6 scC) e A (Min6 scA) (MANSANO, 

2013). 

 
Figura 11: Silenciamento de HSP25 ou HSPB1. As células foram mantidas em condições de 
cultura com privação de SFB por 48h. Os níveis proteicos de HSP25 foram detectados por 
Western blot. Foram utilizados 200 g de proteínas totais extraídas de células Min6 shHSP25, 
Min6 scrambles A e C, e 100 g de proteínas totais das células controle Min6 não transduzidas. 
Os western blots mostrados são resultados representativos O histograma corresponde a todos 
os dados e os resultados estão apresentados como unidade arbitrária de densitometria após a 
normalização pelo conteúdo proteico de GAPDH. Os resultados estão apresentados como a 
média±EPM; n=3 experimentos independentes; a vs. b:p<0,05. 

 

3.2 Tratamentos das células 

Previamente a qualquer tratamento celular, as células da linhagem Min6, 

Min6 scC ou Min6 shHSPB1 (3x104 células/cm²) foram privadas de soro por 

24h em meio RPMI suplementado com 0,1% SFB. No dia seguinte, as células 
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foram mantidas nestas condições e tratadas por 30min na presença ou 

ausência de PRL (300ng/mL) e então incubadas por 30min, 1h, 3h, 6h, 9h, 16h 

e 24h 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 

dois indutores de estresse do retículo endoplasmático Tunicamicina (TUN - 

15µg/mL – Sigma Aldrich) e Tapsigargina (TAG - 75nM – Sigma Aldrich). Eles 

foram usados como controles positivos de indução de estresse de retículo 

endoplasmático.  

 

3.3. Viabilidade celular por Hoescht (HO) e Iodeto de Propídeo (PI) 

Células Min6, Min6 scC ou Min6 shHSPB1 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 15 min com os ligantes de DNA PI 

(5μg/mL) e HO 33342 (5μg/mL; Sigma-Aldrich) (CARDOZO et al., 2005). 

As células foram examinadas sob microscópio de fluorescência invertido 

(Nikon Corporation, Tokyo, Japão). 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 apoptose. 

Este método é quantitativo e já́ 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). 
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3.4. Ensaio de Western Blot  

 O estudo da modulação das vias de resposta a proteínas mal dobradas 

foi realizado mediante ensaios de western blot. 

Para obtenção dos extratos proteicos totais, inicialmente 3x104 

células/cm² foram plaqueadas e mantidas em meio RPMI suplementado com 

10% de SFB. Após 24h do plaqueamento, as mesmas foram privadas de soro 

fetal bovino (0,1% SFB) por 24h. Após o carenciamento do meio, as células 

foram submetidas aos tratamentos com citocinas ou estressores de retículo nos 

tempos de 30min, 1h, 3h, 6h e 9h, na presença e ausência de prolactina. Após 

os tratamentos, foi feita a coleta das células, aderidas as placas, por raspagem, 

a 4°C, com PBSA, na presença de inibidores de protease (Amersham 

Biosciences) e de fosfatase (Sigma). A suspenção celular foi centrifugada a 

0,8x g durante 3min a 4°C, e o precipitado foi ressuspendido em tampão de lise 

(10mM de Tris pH 7,5; 150mM de NaCl; 5mM de EDTA; 1mM de EGTA; 1% de 

NP-40; 0,1% de SDS; 1mM de Ortovanadato de Sódio; contendo inibidores de 

proteases e de fosfatases) a 4°C. Este lisado foi centrifugado a 4° e 13.400x g 

por 30min para clarificação. As proteínas presentes no sobrenadante foram 

quantificadas pelo método de Bradford (kit Bio Rad). O material proteico foi 

mantido em freezer a -80°C. 

Extratos proteicos totais das células submetidas aos tratamentos acima 

enunciados contendo quantidades iguais de proteínas (100µg) foram 

desnaturadas em banho seco a 99°C por 5min em tampão de amostra 20% v/v 

(TrisHCL 50mM pH 6.8; SDS 2% m/v; glicerol 10% v/v; betamercaptoetanol 5% 

v/v; azul de bromofenol 0,3% m/v) e em seguida submetidas ao fracionamento 



Materiais e métodos 

52 
 

em eletroforese em gel vertical contendo de 7,5 a 12% de poliacrilamida–SDS, 

à 15 ou 25mA, durante 2 a 4h.  

Posteriormente, as proteínas fracionadas foram eletrotransferidas para 

membranas de fluoreto de polivinilideno (PVDF), em tampão de transferência 

contendo 0,3% de Tris-Cl (p/v), Glicina 1,44% (p/v), SDS 0,1% (v/v) e metanol 

20% (v/v), por eletroforese a 300mA, 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 ou 5% de BSA + 0,1% de Tween 20 (Sigma-Aldrich) ou Bloqueio 

Vegetal (Starting Block (PBS) Blocking Buffer (Thermo Scientific)) + 0,05% de 

Tween 20), por 16h a 4ºC. Posteriormente, as membranas, foram lavadas três 

vezes com PBSA + 0,1% de Tween 20, por 10 min à temperatura ambiente, e 

incubadas por 2h ou 18h, sob agitação, a temperatura ambiente ou a 4°C, 

respectivamente, com o anticorpo primário que reconhece as proteínas de 

interesse (tabela 2). 

Após o período de incubação, as membranas foram lavadas 3 vezes por 

10 min, com PBSA + 0,1% de Tween 20 e, então, incubadas por 1h a 

temperatura ambiente com anticorpo secundário apropriado, conjugado à 

peroxidase, HRP (horseradish peroxidase) (Vector Laboratories ou Life 

Technologies). 

Em seguida, as membranas foram lavadas 2 vezes por 10min com 

PBSA + 0,1% de Tween 20 e 1 vez por 10min com PBSA. A presença da 

proteína de interesse foi detectada através de um sistema quimioluminescente 

(kit ECL Plus™ (GE Healthcare)/kit Immobilon™ (Millipore)). 
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Como controle, as membranas foram testadas novamente com anticorpo 

monoclonal anti-α-Tubulina Clone B-5-1-2 (T5168; Sigma-Aldrich). 

 

Tabela 2: Lista de anticorpos primários utilizados para detecção dos 
níveis de proteínas por Western blot (WB). 
 Anticorpo Empresa 
Monoclonal Anti-ATF4 (11815) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-ATF6 (70B1413) Abcam** 
Policlonal Anti-BiP (3183) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-CHOP (2832) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-eIF2α (5324) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-IRE1α (3294) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-PERK (3192) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-Phospho-eIF2α (3597) Cell Signaling Technology* 
Monoclonal Anti-Phospho-PERK (3179) Cell Signaling Technology* 
monoclonal Anti-α-Tubulina (B512) Sigma-Aldrich Corporation*** 
* Cell Signaling Technology, Beverly, Massachusetts, USA; ** Abcam Plc, Cambridge, UK; *** 
Sigma-Aldrich, St Louis, USA. 

 

 Após a imunorreação, as membranas inicialmente incubadas com 

anticorpos para a detecção de proteínas fosforiladas (Anti-Phospho-PERK e 

anti-Phospho-eIF2α) foram submetidas ao processo de stripping que consistiu 

na retirada dos anticorpos anti-phospho e, posteriormente, na incubação dos 

anticorpos anti-PERK ou anti-eIF2α. O mesmo processo foi executado para a 

detecção de α-tubulina, 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 revelação, a intensidade das bandas obtidas foi analisada por 

densitometria quantitativa, utilizando-se o software ImageJ (National Institute of 

Health [NIH]). A densidade das bandas quimioluminescente e, após a correção 

do fundo, a expressão diferencial foi analisada dividindo-se os valores das 
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densitometrias dos anticorpos primários específicos pelos valores de tubulina 

dos mesmos extratos proteicos. 

 

3.5. Análise estatística dos dados 

Todos os resultados foram analisados para distribuição gaussiana e 

passaram o teste de normalidade com o auxílio do programa GraphPad Prism 

versão 6.0. As diferenças estatísticas entre as médias dos grupos 

experimentais foram testadas através de One-way ANOVA seguido do pós-

teste de Tukey para múltiplas comparações. Um valor de p<0,05 foi 

considerado como estatisticamente significativo. 

 



Resultados 

55 
 

4. Resultados 

 

4.1. Prolactina protege células Min6 de morte induzida por citocinas pró-

inflamatórias e estressores de retículo endoplasmático 

 Para avaliar o efeito citoprotetor da prolactina, foi realizado o ensaio de 

viabilidade em células submetidas a tratamento com indutores de estresse de 

retículo (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 células foram tratadas com o coquetel de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL). 

Esse tratamento mimetiza o ambiente pró-inflamatório do DM1. 

A figura 12 (A-G) mostra o perfil de coloração das células Min6. Nesta 

figura, podem-se visualizar poucas células mortas (6,1+0,4%) no grupo 

controle, o qual foi mantido em meio de cultura com 0,1% de SFB. Nas células 

tratadas, viu-se que os estressores foram capazes de promover uma 

quantidade de morte celular maior do que as citocinas. Nas células que foram 

pré-tratadas com prolactina, viu-se um número significativamente menor de 

células marcadas em vermelho, mostrando que havia mais células viáveis do 

que não viáveis, tanto nos tratamentos com citocinas quanto com os 

estressores. 

Após 16 e 24h de tratamento, verificou-se a porcentagem de morte das 

células na presença ou na ausência de prolactina (Figura 12 H-I). Após 16h, 

viu-se que o tratamento com citocinas apresentou 28,5+2,6% de morte. Na 

presença de prolactina, a porcentagem de morte caiu para 11,0+1,6%. As 
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células tratadas com tunicamicina e tapsigargina apresentaram 

aproximadamente 79+4 % e 77,4+5,2% de morte, respectivamente. Na 

presença da prolactina, esses valores diminuíram em aproximadamente 50% 

no tratamento com a tunicamicina (37,0+5,2%), e com tapsigargina a morte 

diminuiu cerca de 80% (13,4+2,1%), chegando a ser significativamente 

semelhantes aos valores de morte tanto do controle 0,1% (6,1+0,4%) quanto 

com os valores das células tratadas com citocinas na presença de PRL 

(11,8+1,6%). Números semelhantes a estes foram observados nas células que 

foram submetidas aos mesmos tratamentos por um período de 24h (Figura 12). 

Com isso, vimos que a prolactina tem um efeito citoprotetor em células 

beta pancreáticas tanto nas células tratadas com citocinas pró-inflamatórias 

quanto com estressores de retículo endoplasmático. 

 

4.2. HSPB1 participa no mecanismo de citoproteção induzido pela 

prolactina em células Min6 

 Verificada a capacidade de prolactina em proteger as células Min6 

contra a ação dos estressores de retículo endoplasmático e das citocinas, foi 

investigado se HSPB1 estaria envolvida nesse processo. Para isso, foram 

realizados ensaios de viabilidade celular com células Min6 silenciadas para 

HSPB1 (Min6 shHSPB1) assim como com células Min6 scC que expressam em 

forma estável um shRNA que possui uma sequência aleatória de nucleotídeos, 

denominada scramble C, que não altera a expressão de nenhuma proteína 

murina. 
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Figura 12: Prolactina inibe morte celular induzida por tratamento com estressores de 
retículo endoplasmático (Tunicamicina e Tapsigargina) e citocinas em células Min6. As 
células foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-tratadas na ausência ou na presença 
prolactina (300ng/mL) por 30min. Após esse período foi induzida a morte celular pelo 
tratamento com uma combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 
1,6ng/mL) ou com estressores de retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; 
tapsigargina (Tag), 75mM). Após 16h (A-H) e 24h (I) de tratamento foram obtidas imagens por 
microscopia de fluorescência e contado o número de células totais (azul) e não viáveis 
(vermelho). (A-G) Imagem representativa de cada uma das condições. (A) Células cultivadas 
em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino (Controle/Crlt). (B) Citocinas pró-
inflamatórias (C) Tunicamicina. (D) Tapsigargina. (E) PRL e citocinas pró-inflamatórias. (F) PRL 
e tunicamicina. (G) PRL e tapsigargina. (H-I) Histogramas correspondentes a porcentagem total 
de células mortas obtida após cada tratamento. Em cada experimento foram contados mais de 
500 núcleos totais (n=3 experimentos independentes). Resultados estão apresentados como a 
média ± EPM. p<0,05. *: tratamento vs. controle. #: tratamento vs. PRL correspondente. 
 

A linhagem celular Min6 shHSPB1 foi gerada a partir de um sistema 

lentiviral onde introduziu-se nas células um shRNA que silenciou em 80% a 

expressão da chaperona HSPB1. As  células Min6 scC também foram geradas 
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pelo mesmo processo, onde houve a inserção de uma sequência aleatória 

(scramble C) a qual não se ligou a nenhum mRNA murino conhecido, servindo 

de controle do processo de silenciamento (MANSANO, 2013). 

Essas linhagens celulares foram submetidas as mesmas condições dos 

ensaios realizados com as Min6 parentais. Após 16h de tratamento, verificou-

se a porcentagem de morte celular (Figuras 13 e 14). 

Com objetivo de verificar se o processo lentiviral de silenciamento de 

HSPB1 estava interferindo no mecanismo citoprotetor induzido pela prolactina 

foram realizados ensaios com as células Min6 scC. Os resultados mostraram 

que o efeito citoprotetor da PRL foi similar ao observado para as células 

parentais. Observou-se que PRL diminuiu significativamente a porcentagem de 

morte celular induzida por citocinas (Cit: 12,6%+1,6%; Cit+PRL: 4,3%+0,4%). 

O mesmo efeito foi observado nas células tratadas com os estressores de 

retículo endoplasmático. O tratamento hormonal diminuiu significativamente a 

porcentagem de morte de 76,8+2,5% (Tun) e 40,8+6,9% (Tag) para 44,8+2,7% 

(Tun+PRL) e 16,83+2,2% (Tag+PRL). Mostrando que o processo de 

silenciamento pelo sistema lentiviral não interferiu na citoproteção induzida por 

PRL, pois essa linhagem celular possui um perfil de resposta similar ao 

apresentado pelas células parentais (Figura 13). 

Com objetivo de verificar se HSPB1 estava envolvida na citoproteção 

induzida PRL, foram analisados os percentuais de morte nas mesmas 

condições de tratamento utilizadas com as células Min6 parentais e Min6 scC.  

 No caso das células Min6 shHSPB1, os valores percentuais de morte 

celular obtidos no tratamento com citocinas ou com os dois indutores de 

estresse de retículo foram 18,1+2,2% (Cit), 87+4,9% (Tun) e 54,8+9,3% (Tag) 
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respectivamente. O tratamento hormonal não modificou significativamente os 

valores obtidos (Cit+PRL: 17+2,5%, Tun+PRL: 83,8+4,1% e Tag+PRL: 

53,6+10% (Tag)). (Figura 14). 

 
Figura 13: Prolactina inibe morte celular induzida por tratamento com estressores de 
retículo endoplasmático (Tunicamicina e Tapsigargina) e citocinas em células Min6 scC. 
As células foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-tratadas na ausência ou na 
presença prolactina (300ng/mL) por 30min. Após esse período foi induzida a morte celular pelo 
tratamento com uma combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 
1,6ng/mL) ou com estressores de retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; 
tapsigargina (Tag), 75mM). Após 16h (A-H) de tratamento foram obtidas imagens por 
microscopia de fluorescência e contado o número de células totais (azul) e não viáveis 
(vermelho). (A-G) Imagem representativa de cada uma das condições. (A) Células cultivadas 
em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino (Controle/Crlt). (B) Citocinas pró-
inflamatórias (C) Tunicamicina. (D) Tapsigargina. (E) PRL e citocinas pró-inflamatórias. (F) PRL 
e tunicamicina. (G) PRL e tapsigargina. (H) Histogramas correspondentes a porcentagem total 
de células mortas obtida após cada tratamento. Em cada experimento foram contados mais de 
500 núcleos totais (n=3 experimentos independentes). Resultados estão apresentados como a 
média ± EPM. p<0,05. *: tratamento vs. controle. #: tratamento vs. PRL correspondente. 
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Figura 14: Prolactina não inibe morte celular induzida por tratamento com estressores de 
retículo endoplasmático (Tunicamicina e Tapsigargina) e citocinas em células Min6 
shHSPB1. As células foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-tratadas na ausência 
ou na presença prolactina (300ng/mL) por 30min. Após esse período foi induzida a morte 
celular pelo tratamento com uma combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; 
IL-1, 1,6ng/mL) ou com estressores de retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; 
tapsigargina (Tag), 75mM). Após 16h (A-H) de tratamento foram obtidas imagens por 
microscopia de fluorescência e contado o número de células totais (azul) e não viáveis 
(vermelho). (A-G) Imagem representativa de cada uma das condições. (A) Células cultivadas 
em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino (Controle/Crlt). (B) Citocinas pró-
inflamatórias (C) Tunicamicina. (D) Tapsigargina. (E) PRL e citocinas pró-inflamatórias. (F) PRL 
e tunicamicina. (G) PRL e tapsigargina. (H) Histogramas correspondentes a porcentagem total 
de células mortas obtida após cada tratamento. Em cada experimento foram contados mais de 
500 núcleos totais (n=3 experimentos independentes). Resultados estão apresentados como a 
média ± EPM. p<0,05. *: tratamento vs. controle. 
 

Estes resultados mostraram que HSPB1 está envolvida no mecanismo 

de citoproteção induzido pela PRL dado que o silenciamento de HSPB1 impede 

a ação citoprotetora da PRL frente a todos os tipos de indutores de morte 

testados. 
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4.3. Prolactina modula a resposta a proteínas mal dobradas 

Após verificar o efeito citoprotetor da prolactina em células beta 

pancreáticas submetidas a estresse de reticulo endoplasmático, fez-se 

necessário verificar se esse efeito atenuador de morte estaria correlacionado 

com a modulação das vias de resposta a proteínas mal dobradas (UPR). 

Para verificar a modulação da UPR, foram analisados, por meio de 

ensaios de Western Blot, níveis proteicos e de fosforilação de alguns 

componentes dessa resposta. 

Para um monitoramento do nível de ativação da cada uma das vias de 

UPR, foram obtidos extratos proteicos em seis tempos para cada tratamento 

enunciado no item matérias e métodos (0min, 30min, 1h, 3h, 6h e 9h) com as 

três linhagens celulares (Min6 parental; Min6 shHSPB1 e Min6 scC). O controle 

0min é composto pelas células em crescimento com meio RPMI com 0,1% de 

SFB; a quantidade reduzida do soro é usada devido o SFB possuir quantidades 

de PRL ou de outros hormônios que mimetizam a ação da prolactina como, por 

exemplo, o lactogênio placentário. Esse carenciamento de SFB no meio de 

cultura não interfere na proliferação nem na viabilidade das células, mas pode 

ser um fator estressante que provoca variações iniciais nos níveis proteicos dos 

componentes da UPR. 

Os resultados obtidos foram quantificados para os três tipos celulares 

estudados. Como os valores obtidos para as células parentais e Min6 scC não 

foram significativamente diferentes dos valores obtidos para as células Min6 

shHSPB1, os resultados a seguir são compostos de imagens dos western blots 

representativas de cada tipo celular e gráficos de barras correspondentes a 
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todos os resultados analisados apenas para as células parentais e as HSPB1 

silenciadas. 

 
4.3.1. Prolactina modula o início da UPR modificando os níveis de BiP ao 

longo do tempo 

  Inicialmente foram analisados os níveis de BiP ou GRP78 ao longo do 

tempo, pois essa chaperona faz parte do início da resposta a proteínas mal 

dobradas e está envolvida na ativação das três vias que compõe a UPR 

(SZEGEZDI et al., 2006). 

Os resultados apresentados na figura 15 mostraram que tunicamicina 

induziu um aumento na quantidade dessa chaperona tanto na presença (9h; 

1,7+0,3 Unidades Arbitrárias (UA)) quanto na ausência da prolactina (6h; 

1,7+0,1 UA). O silenciamento de HSPB1 inibiu o aumento de BiP induzido por 

PRL, quando comparado as células parentais (6h 1,3+0,2 UA; 9h 1,6+0,1 UA). 

Tapsigargina pareceu aumentar os níveis de BiP de forma significativa apenas 

em Min6 shHSPB1, tanto na presença (30min 0,8+0,06 UA; 1h 1,1+0,1 UA; 3h 

0,9+0,06 UA) quanto na ausência de prolactina (3h 1,4+0,1 UA; 6h 1,5+0,1 UA; 

9h 0,9+0,06 UA) (Figura 15). 

Já nas células tratadas com citocinas, foi visualizado que prolactina 

promoveu uma mudança no perfil dos níveis dessa chaperona ao longo dos 

tempos estudados. A presença de PRL promoveu um adiantamento do pico de 

aumento de BiP passando de 9h (1,6+0,1 UA) para 30 minutos (1,4+0,1 UA). 

Nas células Min6 shHSPB1 essa antecipação no aumento de BiP não foi 

visualizada. Mostrando que HSPB1 estaria mediando este processo nas 

células beta. 
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Figura 15: Modulação dos níveis de BiP na presença ou ausência de prolactina. Células 
Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-tratadas 
ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de uma combinação de 
citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou estressores de retículo 
endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; tapsigargina (Tag), 75mM). Após os tempos de 
30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, foram obtidos extratos proteicos 
dos quais verificou-se os níveis de BiP ao longo dos tempos estudados por meio de ensaios de 
western blot. (Controle/Crtl/0min) Níveis de BiP avaliado de extratos proteicos obtidos de 
células cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-C) 
Resultados representativos dos westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a todos 
os resultados apresentados como unidade arbitrária de densitometria após a normalização pelo 
conteúdo de α-tubulina. Os resultados são médias ± EPM; n=3 experimentos independentes; *: 
p<0,05; tratamento vs. controle (Crlt/0min). 
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4.3.2. Modulação da via PERK promovida pela prolactina 

A primeira via da UPR, chamada de via PERK, é composta, inicialmente, 

por essa proteína cinase que dá nome à via. Tal proteína atua se 

autofosforilando e fosforilando o segundo componente que é o fator de 

iniciação eucariótico de 2α (eIF2α). Esse evento ativa o mecanismo de 

tradução do terceiro componente da via, o fator ativador de transcrição 4 

(ATF4). A via PERK é considerada a primeira a via de resposta a proteínas mal 

dobradas a ser ativada (SZEGEZDI et al., 2006). 

Com relação aos níveis de fosforilação de PERK, viu-se que prolactina 

promoveu um adiantamento e um aumento na fosforilação desta proteína nas 

células tratadas com tunicamicina (30min 2,8+0,2 UA; 1h 1,5+0,1 UA) quando 

comparado com o tratamento com esse estressor na ausência do hormônio 

prolactina (9h 2,6+0,4 UA). O silenciamento de HSPB1 levou a uma diminuição 

geral dos níveis de ativação de PERK sem promover uma mudança no perfil da 

resposta máxima observada (Tun+PRL: 30min 0,9+0,1 UA; 1h 1,1+0,06 UA; 3h 

1+0,1 UA; TUN: 30min 0,9+0,02 UA; 1h 1,3+0,1 UA; 3h 1,1+0,3 UA; 9h 1,1+0,2 

UA) (Figura 16). 

No tratamento com tapsigargina, também foi visto um adiantamento e 

aumento nos níveis de PERK fosforilado na presença do hormônio (1h 2,2+0,5 

UA). Nas células silenciadas para HSPB1 e mantidas na presença de PRL, 

esse aumento foi atenuado (1h 1,1+0,06 UA) (Figura 16). 
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Figura 16: Modulação dos níveis de fosforilação de PERK na presença ou ausência de 
prolactina. Células Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 
24h, pré-tratadas ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de 
uma combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou 
estressores de retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; tapsigargina (Tag), 
75mM). Após os tempos de 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, 
foram obtidos extratos proteicos dos quais verificou-se os níveis de fosforilação de PERK ao 
longo dos tempos estudados por meio de ensaios de western blot. (Controle/Crtl/0min) Níveis 
de fosforilação de PERK avaliado de extratos proteicos obtidos de células cultivadas em meio 
RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-C) Resultados representativos dos 
westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a todos os resultados apresentados como 
unidade arbitrária de densitometria após a normalização pelo conteúdo de α-tubulina. Os 
resultados são médias ± EPM; n=1-3 experimentos independentes; *: p<0,05; tratamento vs. 
controle (Crlt/0min). 
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Já no tratamento com citocinas, viu-se uma quantidade bastante 

significativa da fosforilação de PERK tanto na presença (30min 2,9+0,2 UA; 3h 

4,6+0,1 UA; 6h 2,7+0,4 UA; 9h 3,9+0,1 UA) quanto na ausência de prolactina 

(6h 4,3+0,6 UA; 9h 3+0,1 UA), mas na presença do hormônio esse pico de 

fosforilação foi detectado mais precocemente do que nas células mantidas na 

ausência do hormônio. Viu-se também, que prolactina manteve PERK 

fosforilado por todos os tempos estudados. Esse adiantamento e 

prolongamento da ativação não foi visualizado nas células HSPB1 silenciadas 

(Figura 16). 

Continuando a analisar a primeira via da URP, estudamos os níveis de 

fosforilação de eIF2α. Nas células tratadas com ambos os controles de 

estresse, os nossos resultados mostraram que PRL induziu um aumento 

significativo dos níveis eIF2α. Esse efeito não foi detectado na ausência de 

HSPB1 (Figura 17). No tratamento com tunicamicina, a fosforilação de eIF2α foi 

mais intensa na presença de PRL (6h 4,1+1,5 UA) do que na ausência desse 

hormônio (30min 1,6+0,1 UA). Em Min6 shHSPB1, os níveis de eIF2α 

permaneceram semelhantes ao longo do tempo independentemente do 

tratamento hormonal, perdendo-se, portanto, o pico de fosforilação de 6h 

induzido pelo hormônio observado nas células parentais (Figura 17). 

A presença PRL promoveu um aumento na ativação de eIF2α nas 

células Min6 desafiadas com tapsigargina, (6h 2,8+0,4 UA). Nas células 

silenciadas, houve aumento significativo da fosforilação desse fator, tanto na 

presença (30min 1,1+0,09 UA;1h 1,3+0,03 UA; 3h 1,3+0,1 UA; 6h 1,3+0,2 UA) 

quanto na ausência do hormônio (30min 1,1+0,01 UA; 1h 1,3+0,1 UA; 3h 

1,2+0,06 UA), mas não tão intenso quanto nas células parentais (Figura 17). 
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Figura 17: Modulação dos níveis de fosforilação de eIF2 na presença ou ausência de 
prolactina. Células Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 
24h, pré-tratadas ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de 
uma combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou 
estressores de retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; tapsigargina (Tag), 
75mM). Após os tempos de 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, 
foram obtidos extratos proteicos dos quais verificou-se os níveis de fosforilação de eIF2 ao 
longo dos tempos estudados por meio de ensaios de western blot. (Controle/Crtl/0min) Níveis 
de fosforilação de eIF2 avaliado de extratos proteicos obtidos de células cultivadas em meio 
RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-C) Resultados representativos dos 
westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a todos os resultados apresentados como 
unidade arbitrária de densitometria após a normalização pelo conteúdo de α-tubulina. Os 
resultados são médias ± EPM; n=3 experimentos independentes; *: p<0,05; tratamento vs. 
controle (Crlt/0min). 
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Já no tratamento com citocinas, prolactina também promoveu um 

aumento da fosforilação desse fator (3h 2,5+0,7 UA) quando comparado aos 

tratamentos sem o hormônio (6h 1,2+0,1 UA; 9h +0,06 UA). Na ausência da 

chaperona HSPB1 esse perfil de resposta promovido por PRL não foi 

visualizado. Estes resultados mostraram que HSPB1 poderia estar envolvido 

no processo de ativação mais precoce de eIF2α como parte de uma resposta 

protetora induzida pela PRL frente ao dano induzido no contexto do diabetes 

tipo 1 (Figura 17). 

Verificou-se também os níveis de ATF4, o último componente da via 

PERK. 

 Este fator encontrou-se bastante presente nas células tratadas com os 

estressores. Viu-se que a PRL induziu aumentos nos níveis de ATF4 quando 

comparados às células mantidas na ausência do hormônio (TUN+PRL:3h 

2,5+0,04 UA; 6h 8+1,5 UA; TUN:1h 1+0,2 UA; 3h 2,5+0,4 UA; 6h 1,6+0,05 UA; 

9h 0,9+0,08 UA). Esse aumento significativo promovido pelo hormônio, foi 

perdido nas células Min6 shHSPB1 tanto na presença (3h 1,7+0,4 UA) quanto 

na ausência de PRL (3h 1,7+0,1 UA; 6h 1,7+0,2 UA) (Figura 18). 

Nas células tratadas com tapsigargina, foi visto um pico mais intenso na 

ausência da prolactina (6h 4,6+1 UA; 9h 1,6+0,1 UA). Por outro lado, o 

tratamento hormonal manteve os níveis de ATF4 significativamente maiores 

que o controle ao longo de todos os tempos estudados (30min 1,1+0,1 UA; 1h 

1+0,1 UA; 3h 0,9+0,2 UA; 6h 2,1+0,3 UA; 9h 1,2+0,1 UA). Nas células Min6 

shHSPB1, foram observados aumentos significativos, mas não tão intensos 

quanto nas células parentais. Na presença do hormônio, os níveis de ATF4 

mostraram-se significativamente maiores em tempos mais curtos (30min 



Resultados 

69 
 

1,4+0,3 UA; 1h 1,6+0,3 UA) do que na ausência de PRL (3h 1,1+0,1 UA; 6h 

1,7+0,2 UA; 9h 0,8+0,04 UA) (Figura 18). 

 
Figura 18: Modulação dos níveis de ATF4 na presença ou ausência de prolactina. Células 
Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-tratadas 
ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de uma combinação de 
citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou estressores de retículo 
endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; tapsigargina (Tag), 75mM). Após os tempos de 
30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, foram obtidos extratos proteicos 
dos quais verificou-se os níveis de ATF4 ao longo dos tempos estudados por meio de ensaios 
de western blot. (Controle/Crtl/0min) Níveis de ATF4 avaliado de extratos proteicos obtidos de 
células cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-C) 
Resultados representativos dos westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a todos 
os resultados apresentados como unidade arbitrária de densitometria após a normalização pelo 
conteúdo de α-tubulina. Os resultados são médias ± EPM; n=1-3 experimentos independentes; 
*: p<0,05; tratamento vs. controle (Crlt/0min). 
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Já nas células tratadas com citocinas, os resultados preliminares 

mostrados sugerem que a prolactina estaria adiantando o aumento significativo 

nos níveis de ATF4 (9h 1,5+0,2 UA), quando comparado ao tratamento na 

ausência do hormônio (30min 1,3+0,1 UA; 1h 1,3+0,1 UA). Esse perfil não foi 

visualizado nas células HSPB1 silenciadas (Figura 18). Desta forma, os 

resultados obtidos até o momento indicariam que HSPB1 seria um dos 

mediadores da modulação da UPR promovido pela prolactina nas células beta. 

 

4.3.3. Modulação da via ATF6 promovida pela prolactina 

Analisaram-se também os níveis do componente da segunda via da 

UPR, o ATF6 clivado. 

 Viu-se que apenas os controles de estresse de retículo apresentaram 

níveis altos de ATF6 clivado, principalmente na presença de prolactina (TUN+ 

PRL: 3h 16,9+1,4 UA; 6h 14,6+1,1 UA; TUN: 3h 2,2+0,4; 6h 1,5+0,01 UA). 

Resultados preliminares parecem apontar que o perfil de resposta de ATF6 

clivado na presença de prolactina se vê modificado nas células silenciadas 

(Figura 19). A via de ATF6 não parece estar tão ativada no caso das células 

tratadas com Tapsigargina durante todos os tempos analisados. 

Além disso, nas células tratadas com citocinas, viu-se que prolactina 

adiantou e promoveu aumento nos níveis de ATF6 clivado (30min 3+1,1 UA) 

quando comparado com as células apenas tratadas com citocinas (1h 2,7+0,4 

UA; 3h 1,5+0,2 UA). Viu-se também que o perfil de resposta foi semelhante nas 

células silenciadas apenas na presença do hormônio, mas de forma menos 

intensa (30min 0,8+0,1 UA; 1h 0,9+0,1 UA) (Figura 19). Estes resultados 
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sugerem que HSPB1 é um mediador parcial da resposta da PRL na via de 

ATF6. 

 
Figura 19: Modulação dos níveis de ATF6 na presença ou ausência de prolactina. Células 
Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-tratadas 
ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de uma combinação de 
citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou estressores de retículo 
endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; tapsigargina (Tag), 75mM). Após os tempos de 
30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, foram obtidos extratos proteicos 
dos quais verificou-se os níveis de ATF6 ao longo dos tempos estudados por meio de ensaios 
de western blot. (Controle/Crtl/0min) Níveis de ATF6 avaliado de extratos proteicos obtidos de 
células cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-C) 
Resultados representativos dos westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a todos 
os resultados apresentados como unidade arbitrária de densitometria após a normalização pelo 
conteúdo de α-tubulina. Os resultados são médias ± EPM; n=1-3 experimentos independentes; 
*: p<0,05; tratamento vs. controle (Crlt/0min). 
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4.3.4. Modulação dos níveis de IRE1α 

Verificamos também os níveis de IRE1α, componente da terceira via da 

UPR, ao longo dos tempos de tratamento estudados. 

No caso dos tratamentos com os indutores de estresse de retículo 

endoplasmático, o tratamento com PRL promoveu um aumento dos níveis 

proteicos de IRE1α. 

Em particular, nas células tratadas com tunicamicina, a presença do 

hormônio induziu aumento significativo de IRE1α partir das 3 horas de 

tratamento, mantendo-se até 6 horas (3h 7,6+1 UA; 6h 7,2+1,6 UA) quando 

comparados aos níveis na ausência de PRL (3h 2+0,4 UA; 6h 1,7+0,1 UA; 9h 

2+0,2 UA). O silenciamento de HSPB1 aboliu o aumento induzido pelo 

tratamento hormonal mantendo os níveis de IRE1α semelhantes tanto na 

presença quanto na ausência de PRL (TUN+PRL:3h 1,5+0,1 UA; 6h 1,6+0,2 

UA; 9h 1,8+0,2 UA; TUN: 3h 1,6+0,01 UA; 6h 2,5+0,2 UA; 9h 1,5+0,1 UA) 

(Figura 20). 

O mesmo tipo de perfil de indução de IRE1α por PRL foi observado nas 

células expostas à tapsigargina. Cabe salientar que a cinética da indução 

parece diferir um pouco, observando-se aumentos significativos em tempos 

menores pós-indução do estresse (TAG+PRL: 30min 2,4+0,3 UA; 1h 1,9+0,1 

UA). Em células Min6 shHSPB1, esse aumento não foi observado (Figura 20). 

Já no tratamento com citocinas, o tratamento hormonal promoveu uma 

mudança significativa nos níveis de IRE1α. Na presença de PRL, foi observado 

não só que o pico de IRE1α aparece a tempos menores (Cit: 6h 2,4+0,2 UA; 9h 

1,8+0,1 UA; Cit+PRL: 1h 1,3+0,1 UA) pós-indução do estresse, mas também 

que ele promoveu uma degradação antecipada do fator. 
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Figura 20: Modulação dos níveis de IRE1 na presença ou ausência de prolactina. 
Células Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-
tratadas ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de uma 
combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou estressores 
de retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL; tapsigargina (Tag), 75mM). Após os 
tempos de 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, foram obtidos extratos 
proteicos dos quais verificou-se os níveis de IRE1 ao longo dos tempos estudados por meio 
de ensaios de western blot. (Controle/Crtl/0min) Níveis de IRE1 avaliado de extratos proteicos 
obtidos de células cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-
C) Resultados representativos dos westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a 
todos os resultados apresentados como unidade arbitrária de densitometria após a 
normalização pelo conteúdo de α-tubulina. Os resultados são médias ± EPM; n=3 experimentos 
independentes; *: p<0,05; tratamento vs. controle (Crlt/0min). 
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O silenciamento de HSPB1 exerceu um efeito contrário ao observado 

anteriormente, já que induziu um adiantamento do máximo de ativação nas 

células que não foram tratadas com PRL (3h 4,4+1,4 UA), assim como um 

aumento expressivo e tardio naquelas que foram mantidas na presença do 

hormônio (6h 1,8+0,1 UA; 9h 5,1+0,4 UA) (Figura 20), indicando que HSPB1 

pode está inibindo a ativação de IRE1α. 

 

4.3.5. Prolactina diminui a morte desencadeada pela UPR por meio da 

modulação de CHOP 

Verificamos os níveis do fator pró-apoptótico CHOP ao longo dos 

tempos de tratamento estudados. 

  Resultados preliminares mostraram que o tratamento com o estressor 

tunicamicina, promove um aumento nos níveis de CHOP a partir de 3 horas da 

indução do estresse (3h 1,9 UA; 6h 3,6 UA; 9h 5,7 UA). A presença de 

prolactina promoveu uma diminuição nos níveis desse fator nesses tempos, 

nas células parentais (6h 1,6 UA; 9h UA indetectável) (Figura 21). 

Nas células tratadas com citocinas, os níveis de CHOP seguiram uma 

cinética de aumento semelhante ao controle de estresse de retículo. O 

tratamento hormonal promoveu também uma diminuição significativa nos níveis 

desse fator pró-apoptótico nas células parentais (Cit: 6h 1,4 UA e 9h 1,6 UA); 

Cit+PRL: 6h 0,2 UA; 9h UA indetectável). Nas células Min6 shHSPB1, não foi 

detectada uma diminuição dos níveis de CHOP na presença de PRL (Cit+PRL: 

6h 1,1 UA; 9h 0,9 UA; Cit: 6h 1,5 UA; 9h 1,4 UA). 

Cabe salientar que resultados prévios do nosso grupo mostraram que o 

pico de atividade de caspase-3 nas células Min6 expostas à combinação de 
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citocinas pró-inflamatórias utilizadas no experimento acontece às 9h 

(MANSANO, 2013). 

Dada a relação direta entre o aumento de níveis de CHOP e indução de 

apoptose, os resultados obtidos mostram a importância de HSPB1 no 

mecanismo anti-apoptótico promovido pela prolactina (Figura 21). 

 

 
Figura 21: Modulação dos níveis de CHOP na presença ou ausência de prolactina. 
Células Min6, Min6 scC e Min6 shHSPB1 foram submetidas à privação de soro por 24h, pré-
tratadas ou não com prolactina (300ng/mL) por 30min, na presença ou ausência de uma 
combinação de citocinas (Cit) (TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL) ou estressor de 
retículo endoplasmático (Tunicamicina (Tun), 15µg/mL). Após os tempos de 30 minutos, 1 hora, 
3 horas, 6 horas e 9 horas de tratamento, foram obtidos extratos proteicos dos quais verificou-
se os níveis de CHOP ao longo dos tempos estudados por meio de ensaios de western blot. 
(Controle/Crtl/0min) Níveis de CHOP avaliado de extratos proteicos obtidos de células 
cultivadas em meio RPMI suplementado com 0,1% de soro fetal bovino. (A-C) Resultados 
representativos dos westerns blots obtidos. (D-E) Histogramas referentes a todos os resultados 
apresentados como unidade arbitrária de densitometria após a normalização pelo conteúdo de 
α-tubulina. Os resultados são de n=1 experimentos independentes. 
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4.3.6. Participação de HSPB1 na modulação da resposta a proteínas mal 

dobradas promovida pela prolactina no contexto do diabetes mellitus tipo 

1. 

 Após serem analisadas as mudanças nos níveis proteicos dos 

componentes da UPR na presença ou ausência tanto da prolactina quando de 

HSPB1, pode-se resumir uma possível cinética de ativação das vias de UPR. 

Como o foco da nossa pesquisa é desvendar os mecanismos de estresse e 

morte envolvidos no contexto do diabetes; foi realizada uma síntese dos 

resultados obtidos no caso particular das células expostas à combinação de 

citocinas pró-inflamatórias utilizadas como modelo do ambiente imunológico ao 

qual estão submetidas as células beta no DM1. 

 A figura 22 mostra a modulação da UPR promovida pela prolactina com 

a participação ou não de HSPB1 em células Min6. Nesse contexto, viu-se que 

na ausência do hormônio a via de ATF6 foi ativada em primeiro lugar e 

posteriormente houve ativação tanto da via PERK quanto de IRE1α, sendo a 

de PERK de forma mais intensa. 

Além disso, por volta das 9h de tratamento, houve possivelmente um 

aumento dos níveis de CHOP indicando sua possível participação no processo 

de sinalização de morte por apoptose, já que é sabido que após as 9h de 

tratamento com citocinas pró-inflamatórias, há atividade máxima de caspase 3, 

enzima que participa da via clássica de morte por apoptose (MANSANO, 2013). 

Na presença de prolactina, a UPR se comportou de forma diferente. A 

via PERK e ATF6 foram ativadas quase simultaneamente, sendo a intensidade 

da ativação da via PERK maior. Após isso, houve ativação da via de IRE1α, e 

posteriormente a via PERK se ativou uma segunda vez e permaneceu ativada 
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até o ultimo tempo estudado sem ser detectado o aumento de CHOP como 

mediador entre a UPR e a indução de apoptose (Figura 22B). 

Nas células HSPB1 silenciadas, houve ativação significativa apenas de 

IRE1α e possíveis aumentos da concentração de CHOP em tempos mais 

prolongados de tratamento. Na presença de prolactina, ATF6 se ativou, assim 

como IRE1α. Mas essa última esteve presente de forma mais prolongada e 

intensa, nos mostrando indicações de que HSPB1 talvez inibia a ativação da 

via de IRE1α. 

 

 
Figura 22. Modulação da UPR promovida pela prolactina no contexto do diabetes tipo 1 
ao longo do tempo. Perfil da amplitude e tempo de ativação das vias da resposta a proteínas 
mal dobradas em células Min6 parentais tratadas (B) ou não (A) com citocinas pró-inflamatórias 
(TNF, 8ng/mL; INF, 16ng/mL; IL-1, 1,6ng/mL), na presença (C) ou ausência (D) de HSPB1. 
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5. Discussão 

 O transplante de ilhotas pancreáticas é um alternativa atrativa para o 

tratamento do DM1 (BARTON et al., 2012). Este tratamento pode efetivamente 

controlar a glicemia e é recomendado principalmente para os pacientes 

denominados hiperlábeis, os quais sofrem de episódios de hipoglicemia 

despercebidos (AGARWAL; BRAYMAN, 2012). No entanto, ainda há questões 

importantes a serem consideradas para que este tratamento possa suprir a 

demanda existente, tais como exigências de mais de um paciente doador por 

cada receptor e a necessidade de imunossupressores com efeitos colaterais 

associados não danosos ao tecido transplantado (MATSUMOTO, 2010; 

AGARWAL; BRAYMAN, 2012). 

 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). 

Uma vez que o isolamento de ilhotas ainda é um processo que gera estresse 

celular, faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos moleculares que 

protejam as ilhotas pancreáticas, com a finalidade de mantê-las viáveis e 

funcionais, otimizando o transplante ao promover uma maior viabilidade das 

estruturas que manterão a homeostasia da glicose. 

 Uma das ferramentas promissoras para o aperfeiçoamento do 

transplante de ilhotas pancreáticas é o uso do hormônio prolactina no processo 

de isolamento e cultura das mesmas durante período prévio ao transplante. Foi 

mostrado que este hormônio é importante no desenvolvimento das ilhotas 

pancreáticas, onde viu-se que ratos com deficiência de receptor de prolactina 
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(PRLR) apresentaram uma massa reduzida de células beta, e um menor 

conteúdo de insulina em suas ilhotas (FREEMARK et al., 2002). 

Resultados prévios do nosso laboratório e de outros grupos mostraram 

efeitos benéficos da ação da PRL tanto sobre culturas primárias de ilhotas 

pancreáticas humanas como no aumento da taxa de sucesso no transplante 

em modelos animais. Este hormônio foi capaz de aumentar o número de ilhotas 

e a secreção basal de insulina (LABRIOLA et al., 2007b; YAMAMOTO et al., 

2008), além de melhorar a revascularização, a perfusão sanguínea dessas 

estruturas (JOHANSSON et al., 2009) e inibir a morte celular por apoptose 

(TERRA et al., 2011; MANSANO, 2013). 

Ainda não existem relatos na literatura do envolvimento do hormônio 

prolactina e seus mecanismos citoprotetores correlacionados com estresse de 

retículo endoplasmático e a modulação das vias de resposta a proteínas mal 

dobradas. O presente trabalho mostrou que a prolactina foi capaz de inibir a 

morte desencadeada pelo estresse de retículo endoplasmático induzido tanto 

por citocinas pró-inflamatórias quanto pelos estressores tunicamicina e 

tapsigargina. 

 A perda da viabilidade celular utilizando indutores de estresse de retículo 

e análise da UPR é bem relatado na literatura em outros modelos celulares. O 

percentual de células de hepatocarcinomas viáveis foi avaliado após 24h de 

tratamento com Tunicamicina, Tapsigargina e NaF, mostrando que   

hepatocarcinomas tratados com  estressores de ER apresentaram um aumento 

na morte celular de aproximadamente 46% e 66%, respectivamente 

(MATSUMOTO et al., 2013). Um outro estudo mostrou que a viabilidade de 

células derivadas de neuroblastoma tratadas por 24h com Tapsigargina foi 
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reduzida a 81%; sendo que após 48h houve uma redução de 35% de células 

viáveis (FOLDI et al., 2013). 

No contexto do diabetes, vale ressaltar um estudo relacionado a DM2 

onde foi verificado o efeito citoprotetor de Lipoproteínas de alta densidade 

(HDLs) no estresse de retículo endoplasmático. Foi visto que HDLs protegem 

células beta pancreáticas do estresse de retículo endoplasmático induzido por 

vários estressores incluindo tunicamicina e tapsigargina. Essa diminuição na 

morte ocorreu pela inibição da via intrínseca da apoptose (PUYAL et al., 2013). 

Resultados anteriores do nosso laboratório mostraram uma expressão 

proteica diferencial em ilhotas pancreáticas humanas mantidas na presença ou 

ausência de prolactina. Dentre essas proteínas com expressão diferencial, 

encontrou-se a HSPB1, proteína da família das Small Heat Shock Proteins 

(HSPs) (LABRIOLA et al., 2007a). Em células expostas ao estresse celular, as 

HSPs atuam como chaperonas, combatendo a formação de polipeptídeos mal 

dobrados, permitindo o redobramento destes durante a recuperação do 

estresse ou  levando-os à degradação, por meio da via da ubiquitina-

proteassoma (ARRIGO et al., 2007). 

 Nosso grupo de pesquisa demonstrou que HSPB1 está ligada ao 

mecanismo citoprotetor da prolactina. Viu-se que em células beta pancreáticas 

murinas (Min6) HSPB1 silenciadas, o hormônio prolactina não foi capaz de 

proteger tais células da morte induzida por citocinas pró-inflamatórias 

(MANSANO, 2013). Esses dados corroboram os resultados obtidos no 

presente estudo onde foi mostrado que HSPB1 participa do mecanismo 

citoprotetor da prolactina em células Min6 tratadas tanto com citocinas pró-

inflamatórias assim como com estressores de retículo endoplasmático. Ainda 
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não existem relatos na literatura sob a participação de HSPB1 na citoproteção 

promovida pela prolactina sob estresse de retículo endoplasmático. 

HSPB1 é produzida em resposta a vários tipos de estresse nos 

músculos cardíaco e esquelético, bem como no cérebro, atuando como 

chaperonas que suprimem a agregação de polipeptídeos específicos. Foram 

feitos alguns estudos que demonstraram que a expressão de HSPB1 está 

fortemente ligada a proteção contra o enfarte do miocárdio e isquemia cerebral 

(EFTHYMIOU et al., 2004; LATCHMAN, 2005). Viu-se também que o aumento 

da expressão de HSPB1 em tumor colorretal está correlacionado a resistência 

a ação antitumoral da droga 5-fluoruracil. Esse aumento de HSPB1, assim 

como das suas formas fosforiladas tanto na serina 15 quanto na serina 82, 

inibem proteínas pró-apoptóticas e aumenta a expressão de proteínas 

antiapoptóticas (SAKAI et al., 2012). 

Sabe-se que o aumento da expressão de chaperonas é um dos 

mecanismos de atenuação do estresse de retículo ativado por alguns 

componentes da UPR (SZEGEZDI et al., 2006). Foi visto que o aumento de 

HSP70 protege células HeLa de estresse de retículo endoplasmático induzido 

tanto por tunicamicina quanto por tapsigargina (KENNEDY; MNICH; SAMALI, 

2014). 

As células beta pancreáticas apresentam uma alta sensibilidade ao 

estresse de retículo endoplasmático devido a sua função secretória de insulina. 

Nesse trabalho mostramos o papel da prolactina e participação da HSPB1 na 

modulação na resposta a proteínas mal dobradas. Analisamos os níveis 

proteicos e a fosforilação de alguns componentes da UPR. No contexto geral, a 

prolactina foi capaz de adiantar o aumento dos níveis proteicos de 
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componentes da UPR que estão envolvidos no aumento da sobrevida e 

manutenção celular. A ativação das vias da UPR tem como efeito inicial manter 

a homeostase celular atuando na expressão de mais chaperonas com o intuito 

de restaurar as proteínas que estão mal dobradas no retículo endoplasmático e 

evitar o acúmulo destas (SZEGEZDI et al., 2006; KIM; XU; REED, 2008). 

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. No nosso 

trabalho, vimos que a prolactina promoveu um aumento e adiantamento da 

ativação da UPR através do aumento dos níveis da chaperona BiP em células 

sob estresse (citocinas, tunicamicina e tapsigargina) comparadas com células 

mantidas em ótimas condições de cultura. No entanto, na ausência de HSPB1, 

essa antecipação no aumento de BiP não foi mais visualizada. Estes resultados 

estariam indicando que prolactina e a HSPB1 poderiam modular os níveis de 

BiP no contexto do DM1. A atenuação da UPR por meio da expressão de 

genes regenerativos (mReg) em células Min6 foi relatado por Liu e 

colaboradores (2014). Esse estudo mostrou que os mRegs super-expressos 

em Min6 protegem as células contra a morte por apoptose, modulando a UPR, 

induzida por tapsigargina, por meio do aumento da expressão de BiP (LIU et 

al., 2014). 

 No presente estudo, foi visto que PRL está envolvida na ativação 

precoce e prolongamento da via PERK. Nos controles de estresse, prolactina 

promoveu um adiantamento e um aumento na fosforilação de PERK nas 

células tratadas tanto com tunicamicina quanto com tapsigargina, e que esse 

aumento expressivo se perdeu nas células silenciadas para HSPB1. Já no 
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tratamento com citocinas, viu-se um aumento significativo da fosforilação de 

PERK. Prolactina pareceu manter PERK fosforilado durante todos os tempos 

estudados. Esse adiantamento e prolongamento da ativação são perdidos nas 

células HSPB1 silenciadas. Os resultados obtidos mostram que HSPB1 é 

essencial para a ativação de PERK induzida por PRL. 

A função secretora das células beta explica porque ratos sem PERK são 

suscetíveis à diabetes. Esses animais apresentaram um aumento na apoptose 

em células beta e, consequentemente, hiperglicemia ao longo do 

envelhecimento. Sem a ativação da via PERK, esses ratos são mais 

susceptíveis a sofrer morte celular desencadeada por estresse de retículo 

endoplasmático (HARDING et al., 2001), pois esta via tem como finalidade 

tanto o aumento da expressão de componentes que diminuem a tradução 

como daqueles que aumentam a degradação de proteínas (SZEGEZDI et al., 

2006; KIM; XU; REED, 2008). 

Um estudo feito com células Min6 mostrou que o aumento da expressão 

de PERK protege estas células contra estresses causados por algumas 

patologias incluindo diabetes. A participação de PERK no mecanismo 

molecular de citoproteção também foi visto em hepatoblastoma. Nesse estudo, 

viu-se que o ácido tauroursodeoxicolico (TUDCA) foi capaz de reduzir estresse 

de retículo por meio da ativação da via PERK por se ligar a regiões 

hidrofóbicas de proteínas facilitando o processo de degradação destas 

estruturas (GANI; UPPALA; RAMAIAH, 2015). 

No nosso trabalho, também foram analisados os níveis de fosforilação 

do fator de iniciação eucariótico 2α. Nas células tratadas com os indutores de 

estresse usados como controle positivo, vimos que os níveis de eIF2α se 
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apresentaram significativamente mais intensos na presença de prolactina, e 

que tal intensidade foi perdida na ausência de HSPB1. Já no tratamento com 

citocinas, prolactina também promoveu um aumento da fosforilação desse fator 

quando comparado aos tratamentos sem o hormônio, e na ausência da 

chaperona, esse perfil de resposta promovido por PRL desapareceu; 

evidenciando que HSPB1 estaria envolvida nesse processo de ativação de 

eIF2α induzido pelo tratamento hormonal no contexto do DM1. Estes resultados 

mostram que o efeito citoprotetor da PRL poderia envolver uma parada da 

tradução proteica por meio da fosforilação de eIF2α. 

Um estudo recente mostrou que HSPB1 está envolvida na citoproteção 

de câncer de pâncreas e de próstata, levando a resistência a drogas 

antitumorais. Esse mecanismo de citoproteção de HSPB1 se dá pela interação 

dessa chaperona com fator de iniciação eucariótico 4E (eIF4E), esta interação 

impede a degradação desse fator pelo mecanismo da ubiquitina-proteassoma 

(BAYLOT et al., 2011). A ausência da fosforilação de eIF2α em células beta 

causa um severo fenótipo diabético devido ao aumento e a não regulação de 

eventos como: tradução da pró-insulina, defeitos no tráfico de proteínas 

realizado pelo RE e redução da expressão de genes de resposta a estresse 

(BACK et al., 2010). 

O fator de transcrição de ativação 4 (ATF4) é induzido por sinais de 

estresse tais como hipóxia, estresse oxidativo, estresse de RE e privação de 

aminoácidos (AMERI; HARRIS, 2008). Na UPR, existe um aumento na 

expressão de ATF4 após o fator de iniciação eucariótico 2α ser fosforilado por 

PERK (LU; HARDING; RON, 2004). No nosso estudo, ATF4 encontrou-se 

elevado nas células tratadas com os estressores, e a presença de prolactina 
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promoveu um aumento ainda maior da quantidade deste fator. Tais perfis foram 

modificados quando comparados com as células HSPB1 silenciadas e 

submetidas a esses mesmos tratamentos. Já nas células tratadas com 

citocinas, viu-se que a prolactina adiantou um aumento significativo nos níveis 

de ATF4, quando comparado ao tratamento na ausência do hormônio. 

Resultados preliminares mostraram uma modificação desse perfil quando os 

tratamentos foram realizados nas células HSPB1 silenciadas. Tais dados 

mostram que a UPR estaria sendo mais ativa e os benefícios celulares 

poderiam estar relacionados com o aumento de ATF4, corroborando os dados 

de viabilidade celular, nos quais PRL protegeu Min6 em mais de 50% de morte 

induzida tanto por citocinas quanto por estressores de RE, indicando que esse 

fator de transcrição de pró-sobrevivência celular, poderia ser um mediador do 

mecanismo de citoproteção induzido por PRL. 

Cabe salientar que o aumento de ATF4 contribui para a sobrevivência de 

células beta pancreáticas (Min6) por meio da ativação da proteína 4E-BP1. 

ATF4 aumenta a expressão do gene Eif4ebp1 que codifica 4E-BP1, que, por 

sua vez,  participa do processo de tradução proteica se ligando ao cap 5´ do 

mRNA impedindo a formação do complexo eIF4E, causando uma parada na 

tradução de proteínas (YAMAGUCHI et al., 2008). O aumento dos níveis de 

ATF4 observados no nosso estudo poderiam indicar uma maior sobrevivência 

celular por meio do aumento da expressão de genes pró-sobrevida. Atenuação 

do estresse de reticulo endoplasmático foi observado em células beta 

pancreáticas de rato, onde o hormônio peptídico exendin-4 quando ligado ao 

receptor GLP-1R, induzem um aumento de ATF4 promovendo uma adaptação 

e sobrevida dessas células beta (YUSTA et al., 2006). 
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Em relação às outras vias da UPR, o nosso trabalho mostrou que 

apenas o tratamento controle de estresse de retículo apresentou níveis altos de 

ATF6 clivado, principalmente na presença de prolactina. Observou-se também 

que o perfil de resposta de ATF6 clivado na presença de PRL pareceu ser 

bastante diferente quando analisado nas células HSPB1 silenciadas. O 

tratamento com tapsigargina não induziu grandes mudanças nos níveis desse 

fator ao longo do tempo tanto na presença quanto na ausência da PRL. No 

entanto, nossos dados indicam um possível aumento nos níveis de ATF6 nas 

células HSPB1 silenciadas.  

Já nas células tratadas com citocinas, viu-se que prolactina adiantou e 

promoveu um aumento dos níveis de ATF6 clivado quando comparado com as 

células apenas tratadas com citocinas. Viu-se também que o perfil de resposta 

foi diferente nas células silenciadas, mostrando que pelo menos em parte, 

HSPB1 pareceu promover uma ativação mais intensa desse fator. 

Em outros modelos, foi reportado que ATF6 promoveu a restauração da 

homeostasia celular por meio do aumento da expressão de chaperonas, e 

diminuição da morte por apoptose por meio da supressão do fator pró-

apoptótico WWBP1 (tryptophan-tryptophan domain binding protein 1) e 

aumento da expressão do fator anti-apoptótico Mcl-1 (Myeloid cell leucemia 

sequence 1) (MORISHIMA; NAKANISHI; NAKANO, 2011), tais eventos 

benéficos poderiam estar ocorrendo nas células Min6 mantidas na presença da 

prolactina no nosso modelo celular que mimetiza a DM1. Células beta 

pancreáticas de rato submetidas a constante estresse de retículo devido a uma 

mutação no gene que produz insulina, apresentaram um aumento de ATF6 

clivado, consequentemente foi visto um aumento das chaperonas GRP78 e 
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GRP94, assim como um aumento da expressão do fator XBP1 (NOZAKI et al., 

2004). 

O presente trabalho mostrou que nos tratamentos com os estressores, 

os níveis de IRE1α estavam altos em células tratadas com prolactina. No 

tratamento com tunicamicina, os níveis de IRE1α na presença do hormônio se 

apresentaram bastante altos, tal perfil de expressão foi perdido nas células 

Min6 HSPB1 silenciadas, tornando-se semelhante ao das células que foram 

tratadas apenas com esse estressor. No tratamento com tapsigargina, o perfil 

dos níveis de IRE1α se perdeu na ausência de HSPB1, tornando-se parecido 

com o obtido nos tratamentos sem o hormônio tanto nas células silenciadas 

quanto nas parentais. Já no tratamento com citocinas, prolactina adiantou o 

aumento significativo de IRE1α, mas na ausência desse hormônio, foram 

observados níveis maiores desse componente da UPR. 

Estes resultados mostram, mais uma vez, que a UPR é ativada com 

muita intensidade e que a citoproteção promovida por prolactina, além de estar 

relacionada à diminuição da morte por apoptose já relatada na literatura 

(MANSANO, 2013). Este efeito poderia estar correlacionado à modulação das 

vias de resposta a proteínas mal dobradas. Uma das formas de restaurar a 

homeostasia celular é a atividade nuclease de IRE1α (SZEGEZDI et al., 2006; 

RON; WALTER, 2007). Essa enzima, é capaz de clivar mRNAs, em sequências 

similares às de XBP1, as quais são degradadas devido a exposição das 

terminações 5´e 3´ que são reconhecidas por exoribonucleases (MAUREL et 

al., 2014). Tal evento, impede a tradução de mais proteínas e o futuro acúmulo 

destas no retículo endoplasmático, tornando assim, um evento citoprotetor que 

pode estar ocorrendo na presença de prolactina. 
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No nosso estudo, observou-se um aumento mais expressivo de IRE1α 

nas células HSPB1 silenciadas tanto na presença quanto na ausência de 

prolactina. Nessa linhagem, prolactina adiantou a ativação de IRE1α. 

Mostrando evidências de que talvez IRE1α, nesse caso, fosse ativada de forma 

mais intensa devido a seu envolvimento na promoção da morte celular por 

apoptose, ativando componentes que fosforilam proteínas antiapoptóticas, tais 

como BCL-2 (SZEGEZDI et al., 2006), assim como, pode ter ocorrido um 

aumento da degradação do pré-microRNA que inibe componentes pró-

apoptóticos como a caspase-2. O envolvimento de IRE1α é essencial na 

indução da morte por apoptose, enquanto, nesse caso, PERK ou ATF6 são 

dispensáveis (UPTON et al., 2012). 

Na UPR, tanto ATF4 quanto ATF6 induzem a expressão de CHOP. 

CHOP é responsável por bloquear a expressão de proteínas antiapoptóticas da 

família BCL2, porém, ativa proteínas pró-apoptóticas como Bax e Bak, 

promovendo um sinal de morte celular por apoptose (SZEGEZDI et al., 2006; 

RON; WALTER, 2007; KIM; XU; REED, 2008). No nosso estudo, observamos 

que prolactina diminuiu os níveis de CHOP em tempos mais longo, nas células 

parentais, tanto no tratamento com os indutores de estresse de retículo 

endoplasmático quanto após a exposição às citocinas pró-inflamatórias. 

Analisando os níveis de CHOP nas células silenciadas para HSPB1, vimos que 

na presença de prolactina não houve uma diminuição de CHOP em tempos 

maiores de tratamento. 

A diminuição da expressão de CHOP protege células que foram 

submetidas a estresse de retículo endoplasmático (ZINSZNER et al., 1998) 

mostrando que esse fator estaria diretamente relacionado no aumento da morte 
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celular por apoptose por meio da repressão de Bcl-2 (MCCULLOUGH et al., 

2001). Uma diminuição da expressão de CHOP por meio do aumento de 

chaperonas promovido pela UPR é um dos mecanismos de proteção ativado 

por células sob estresse de retículo endoplasmático (OYADOMARI et al., 

2002).  Resultados recentes mostraram que HSPB1 estaria também ligada à 

diminuição de CHOP em modelos de isquemia e reperfusão em células dos 

túbulos renais proximais (MATSUMOTO et al., 2015). 

 Um estudo feito com células Min6 mostrou que a inibição de CHOP 

diminui a morte celular por apoptose. Nesse mesmo estudo, foi visto que a 

inibição de IRE1α e XBP1 aumenta a morte de ilhotas pancreáticas de 

camundongos. Além disso, o balanço entre o mediador pró-sobrevivência 

XBP1 e o fator apoptótico CHOP é importante para a sobrevivência das células 

beta pancreática sob estresse de retículo endoplasmático (CHAN et al., 2015). 

Outros benefícios da ausência de CHOP foram reportados. 

Camundongos com deficiência em CHOP e submetidos a alta concentração de 

glicose, apresentaram menos disfunção cardíaca, e baixa taxa de apoptose em 

células musculares (NAM et al., 2015). Foi observado em camundongos com 

diabetes tipo 1, um aumento da quantidade de CHOP em células neuronais, 

indicando a participação desse fator na morte dessas células e consequente 

desenvolvimento de encefalopatia (ZHAO et al., 2015). 

A indução da expressão de CHOP em resposta ao estresse de retículo é 

dependente  de JNK por meio da via de IRE1α (OYADOMARI et al., 2002) e 

ativação de caspase-12 (NAKAGAWA et al., 2000). Nossos resultados 

mostraram que nas células tratadas com citocinas na presença de PRL houve 

uma diminuição tanto de CHOP quanto de IRE1α, indicando, portanto, que 
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provavelmente a atenuação da morte esteja correlacionada a diminuição 

desses componentes e de JNK. 

 Após a análise da modulação da UPR no contexto do DM1, podemos 

inferir que nas células tratadas com prolactina, a parada da tradução proteica 

promovida pela via PERK, seria ativada antecipadamente e permaneceria ativa 

por um tempo mais prolongado. Este efeito poderia levar à indução da 

expressão de mais chaperonas, efeito este promovido pelos fatores de ativação 

4 e 6. Além disso, a diminuição no número de mRNA estimulado pela atividade 

nuclease de IRE1α, poderiam ser mecanismos citoprotetores ativados pela 

prolactina que impediriam que as células ativassem a apoptose, 

reestabelecendo a homeostase celular obtida após ativação intensa da UPR. 

Além do mais, prolactina poderia estar atenuando a morte por apoptose 

diminuindo os níveis de CHOP e ativando as vias de resposta a proteínas mal 

dobradas precocemente. Estes dados contribuem para desvendar um novo 

mecanismo molecular citoprotetor promovido pela prolactina. Todos os eventos 

da modulação da UPR pela prolactina via HSPB1 podem ser visualizados na 

figura 23. 
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Figura 23: Modificação dos níveis proteicos e de fosforilação da URP promovido pela 
prolactina via HSPB1. Após o tratamento das células beta com prolactina, a via JAK/STAT é 
ativada promovendo o aumento da expressão de HSPB1. Essa proteína é um importante 
mediador dos efeitos citoprotetores da PRL. O aumento de HSPB1 ativa a via de PERK e 
ATF6, assim como inibe a via de IRE1α e CHOP. A resposta celular resultante levaria a 
inibição de apoptose e a um aumento da expressão de chaperonas. 
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6. Conclusões 

Diante de todos os resultados obtidos, podemos concluir que prolactina 

é capaz de proteger células beta pancreáticas contra estresse de retículo 

endoplasmático sendo HSPB1 essencial no mecanismo de citoproteção. No 

contexto do DM1, PRL parece ter um efeito modulador da resposta a proteínas 

mal dobradas aumentando os níveis de BiP, antecipando a ativação de ATF6 e 

PERK, mantendo a via PERK ativa por mais tempo e inibindo os níveis de 

CHOP em tempos mais longos. Além disso, a presença de HSPB1 parece inibir 

a ativação da via de IRE1α. 

Conhecer os mecanismos envolvidos na morte das células beta propicia 

o desenvolvimento de novas estratégias para promover o aumento do número 

disponível destas células para transplante, ou ainda a indução da regeneração 

da massa endógena de células beta de pacientes diabéticos tipo 1 recém 

diagnosticados e tipo 2 dependentes de insulina. Coletivamente, os resultados 

aqui apresentados aprofundam os conhecimentos sobre a função de HSPB1, 

um fator associado a sobrevida das células beta. Os nossos resultados podem 

conduzir para o desenvolvimento de estratégias que visam à atenuação da 

morte de células beta por meio da modulação de uma via de proteção 

endógena, a qual é independente da modulação do sistema imunológico.
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oxygen, is a promising alternative to cure cancer. However, the efficacy of PDT to treat
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deletion action of MB-PDT. The role of these pathways was investigated using specific
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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
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found that MB-PDT differential action in killing tumor cell 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 to safely treat breast cancer and possibly other types of tumors.
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