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Resumo 

Martins CO. Análise proteômica diferencial em válvula mitral na doença 
reumática cardíaca [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2013. 166p 

 

A Doença Reumática Cardíaca (DRC) é uma séria complicação de orofaringite 
causada por determinados sorotipos de Streptococcus pyogenes não tratada 
adequadamente em indivíduos suscetíveis. É um grande problema de saúde 
pública, principalmente nos países não desenvolvidos e em desenvolvimento, 
como Brasil, Índia, países da África, regiões de população aborígine da 
Austrália, e Egito. É altamente debilitante e com alta taxa de mortalidade 
devido ao comprometimento cardíaco. As lesões miocárdicas iniciais regridem, 
mas as lesões valvares, principalmente a mitral e a aórtica, são irreversíveis e 
progressivas. Muitos estudos já caracterizaram a resposta imune celular 
(linfócitos T) e humoral nos indivíduos acometidos pela doença. Mimetismo 
molecular e espalhamento de epítopo são os principais mecanismos que se 
pensa estar envolvidos na patogênese da DRC. Avaliamos, nesta pesquisa, o 
perfil de expressão proteica em valvas mitrais de indivíduos acometidos por 
DRC. Para detectar alterações específicas desta doença, comparamos as 
expressões de proteínas nos grupos portadores de DRC com insuficiência 
(DRC-INS) e com estenose (DRC-EST) a um grupo de indivíduos com 
degeneração mixomatosa de valva mitral (DMX) e outro sem valvulopatias 
(CTL). Alterações especificamente observadas em tecido mitral na DRC-INS ou 
DRC-EST em fases avançadas da doença podem explicar o mecanismo de 
desenvolvimento desses dois tipos de lesão. Foram encontradas 25 “spots”, 
correpondendo a 29 proteínas diferencialmente expressas nos grupos com 
valvulopatias, refletindo principalmente alterações na matriz extracelular. 
Encontramos importante clivagem diferencial da vimentina, cuja proteína 
íntegra possui 54 kDa, formando fragmentos com ~40 e ~45 kDa, aumentados 
na DRC, principalmente na DRC-INS. O colágeno do tipo VI, com 
aproximadamente 95 kDa, encontrou-se com expressão diminuída 
exclusivamente no grupo DRC-INS. A Vitronectina foi encontrou-se aumentada 
em na DMX e na DRC-EST, em relação ao grupo controle, principalmente na 
DRC-EST. Lumican, por sua vez, teve expressão diminuída na DMX e na DRC-
EST, apesar de possuir um único “spot” com expressão aumentada na DRC. 
Utilizando métodos de análise de padrões de expressão protéica in silico foram 
identificados conjuntos de proteínas capazes de discriminar as amostras de 
valva mitral por etiologia da doença. O presente trabalho pode auxiliar na 
elucidação dos mecanismos de desenvolvimento da doença e de alterações 
estruturais do tecido mitral em resposta às lesões autoimunes, bem como no 
diagnósticoda DRC.  

Descritores: 1.Cardiopatia reumática; 2.Doenças das válvulas cardíacas; 
3.Degeneração mixomatosa; 4.Autoimunidade; 5.Matriz extracelular; 
6.Humanos; 7.Proteômica; 8.Eletroforese em gel diferencial bidimensional. 

 



 

 
 

Summary 

Martins CO. Differential proteomic analysis in mitral valves in rheumatic heart 
disease. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2013. 166p 

 

Rheumatic Heart Disease (RHD) is a serious complication of oropharingitis 
caused by some serotypes of Streptococcus pyogenes not properly treated in 
susceptible individuals. It is a public health concern, mainly for undeveloped 
and developing countries, such as Brazil, India, some countries in Africa, 
aboriginal regions in Australia, and Egypt. It is highly debilitating with a high 
mortality rate due to cardiac commitment. Initial myocardial lesions disappear, 
but valvar lesions, mainly mitral and aortic, are irreversible and progressive. 
Many studies have characterized cellular (T lymphocytes) and humoral 
responses in individuals affected by the disease. Molecular mimicry and epitope 
spreading are the main mechanisms thought to be involved in the pathogenesis 
of RHD. We evaluated, in this research, the profile of protein expression in 
mitral valves from individuals affected by RHD. To detect alterations specific of 
this disease, we compared protein expression in the group of RHD with 
regurgitation (RHD-RGT) and stenosis (RHD-STN) to a group of individuals with 
mitral valve myxomatous degeneration (MXD) and another group without 
valvulopathies (CTL). Alterations specifically observed  in the mitral tissue of 
RHD-RGT and RHD-STN in advanced stages of the disease can explain the 
mechanism of development for these two kinds of lesions. Twenty-five spots, 
corresponding to 29 proteins were found to be differentially expressed in the 
valvulopathy groups, reflecting mainly alterations in extracellular matrix. We 
found important differential cleavage of vimentin, the whole protein having 54 
kDa, in fragments with ~40 and ~45 kDa, increased in RHD, mainly in RHD-
RGT.  Collagen type-VI, with approximatelly 95 kDa, was found to have 
decreased expression exclusivelly in the RHD-RGT group. Increased 
expression of Vitronectin was detected in DMX and RHD-EST groups, 
compared to the CTL group, mainly in the RHD-STN. Lumican, in turn, had 
decreased expression in the MXD and RHD-STN groups. By using in silico 
methods for analysis of patterns of protein expression, we identified sets of 
proteins capable of discriminating mitral valve samples by disease etiology. The 
present study might help elucidating the mechanisms of disease development 
and structural alterations in the mitral tissue in response to the autoimmune 
lesions, as well as in the diagnosis of RHD. 

 

 Descriptors: 1.Rheumatic Heart Disease; 2.Heart valve diseases; 
3.Myxomatous degeneration; 4.Autoimunity; 5.Extracellular matrix; 6.Humans; 
7.Proteomics; 8.Two-dimensional difference gel electrophoresis. 

 





1 
INTRODUÇÃO 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Valvopatias são doenças do tecido valvar que podem acometer uma ou 

mais das valvas cardíacas (mitral, aórtica e tricúspide). Do ponto de vista 

clínico, as que acometem a valva mitral têm maior relevância, devido a sua 

característica anatômica durante o bombeamento de sangue pelo ventrículo 

esquerdo para a grande circulação. São de etiologias diversas, mas todas 

cursam com desorganização da matriz do tecido valvar, com prolapso ou 

estenose de seus folhetos. 

Neste trabalho, estudamos a expressão proteica como ferramenta para 

avaliação das anomalias decorrentes da doença reumática cardíaca (DRC) 

comparada a degeneração mixomatosa, em relação à expressão de proteínas 

na valva hígida. 

 

1.1. A estrutura das valvas mitral e aórtica 

A valva mitral é um tecido laminar, avascular, rico em matriz extracelular, 

cujas proteínas são secretadas por células intersticiais valvares, com 

fibroblastos, e recoberto em ambas as faces por células endoteliais. 

É composta por tecido conjuntivo, com função de coordenar o sentido do fluxo 

sanguíneo durante o ciclo cardíaco, sendo derivada do miocárdio (1). A Figura 

1, derivada de Orton et al (2), é uma representação esquemática da estrutura 

das valvas mitral e aórtica, com seus principais componentes e mostra a 

direção do fluxo sanguíneo. 
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Em corte transversal do tecido valvar, observa-se 3 camadas: 

a) superior, que é composta basicamente por células intersticiais, células de 

músculo liso e elastina; b) esponjosa é composta majoritariamente por 

proteoglicanos e glicosaminoglicanos; c) camada fibrosa, rica em colágeno do 

tipo I e elastina (2), conforme Figura 1a. 

 

 

Figura 1: Representação da estrutura da valva mitral. a) Representação 

esquemática (Adaptado de Orton et al, 2012 (3)): são evidenciadas as três 

camadas valvares, com seus componentes principais e a direção do fluxo 

sanguíneo; b) Microfotografia de valva mitral suína, HE, 200x, com a 

identificação das três camadas, coloração por hematoxilina-eosina 
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A camada atrial está em contato com o átrio cardíaco, e recebe o fluxo 

sanguíneo, sendo bastante elástica. A camada esponjosa ocupa a maior 

espessura da valva, sendo responsável pela distribuição da arquitetura valvar. 

A camada fibrosa é responsável por evitar o refluxo sanguíneo, possuindo 

bastante resistência. 

A matriz extracelular das valvas mitrais cardíacas é estratificada em 

camadas ricas em elastina, proteoglicanos e colágenos que conferem 

propriedades físicas e biomecânicas distintas aos folhetos e estruturas de 

suporte (4).  

Tecidos cuja função é estrutural normalmente são ricos em elementos 

de matriz extracelular, majoritariamente constituída por camadas de colágenos, 

laminina, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Sua composição varia de 

acordo com o tecido, sendo que poucos estudos são voltados à análise da 

composição da valva mitral humana (5, 6), uma vez que o objetivo normalmente 

é entender sua composição para a produção de valvas artificiais mais 

parecidas com o tecido humano. 

A ativação de algumas vias de sinalização é muito importante tanto 

para a valvulogênese quanto na doença valvar. Apesar de modelos animais 

terem ajudado a elucidar os mecanismos que levam à doença valvar, 

estes modelos ainda não são completos, com diferenças importantes em 

muitas situações. Para a DRC, objeto do presente estudo, ainda não existe 

nenhum modelo animal que possa reproduzir fidedignamente as alterações 

observadas. 
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Malformações valvares congênitas e doenças valvares são 

caracterizadas por desregulação da matriz, levando a remodelamento, perda 

da organização celular e quase sempre por calcificação (1). 

A valva mitral é composta por dois folhetos: o anterior e o posterior. As 

cordas tendinosas (chordae tendineae) são contíguas à face livre dos folhetos 

e se ligam a dois músculos papilares cada. A espessura das valvas geralmente 

não ultrapassa 1 mm (3). 

Os tipos celulares característicos das valvas cardíacas são as VECs 

(células endoteliais valvares) e as VICs (células intersticiais valvares) (1), 

anteriormente chamadas de fibroblastos valvares. As VECs são basicamente 

células endoteliais que recobrem ambos os folhetos valvares. Sua 

senescência está envolvida com degeneração de valva aórtica (7), 

principalmente a senescência de progenitores destas células. As VICs são 

células mais homogeneamente distribuídas no tecido, por todo seu estroma. 

Possuem algumas características de fibroblastos, e podem ser ativadas em 

determinadas doenças, dando origem a células descritas anteriormente 

como  miofibroblastos (3). Atualmente, são descritas como células intersticiais 

valvares ativadas (aVICs). Elas são responsáveis pela manutenção da 

homeostase do tecido valvar, secretando e degradando proteínas 

extracelulares, atuando como imunorreguladoras, e no reparo e 

remodelamento de lesões do tecido valvar (5, 8). Entretanto, seu estudo é 

dificultado porque este tipo celular perde as características após algumas 

passagens em meio de cultura. 
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1.2. Febre Reumática e Doença Reumática Cardíaca 

A febre reumática é uma doença autoimune desencadeada por 

mimetismo molecular e se desenvolve após infecção de orofaringe causada 

pelo Streptococcus pyogenes (9), que afeta 3-4% das crianças não-tratadas 

adequadamente. A primeira descrição relacionando infecção prévia por 

estreptococos do grupo A e o desenvolvimento de manifestações reumáticas 

foi publicada em 1931 (10). Caracteriza-se por um quadro febril seguido de 

dores articulares após infecção pelo Streptococcus pyogenes. 

Doença reumática cardíaca é a complicação mais grave e debilitante, 

desenvolvendo-se aproximadamente em 4 a 8 semanas - ou até mais 

tardiamente – após a infecção em aproximadamente 30% dos indivíduos com 

febre reumática, decorrente de mecanismos autoimunes celulares e humorais, 

com reconhecimento de proteínas principalmente do tecido cardíaco estão 

envolvidos (11), com a produção de citocinas inflamatórias (12), com 

acometimento do pericárdio, miocárdio e endocárdio (13). A pericardite e a 

miocardite curam em aproximadamente um mês, porém, a endocardite 

promove lesão das valvas, principalmente mitral e aórtica, evoluindo para 

insuficiência cardíaca. A cardite é caracterizada por infiltração de células 

mononucleares, vasculite e alterações degenerativas do tecido conjuntivo (14).  

Outros acometimentos pós-estreptocócicos podem ser a poliartrite 

migratória, que ocorre em cerca de 90% dos casos sintomáticos, e é 

caracterizada por dores articulares; Coreia de Sydenham, que afeta o sistema 

nervoso central, causando movimentos involuntários de braços e pernas 

(possivelmente pelo reconhecimento cruzado de regiões da tubulina) (15); 

eritema marginatum, caracterizado por manchas avermelhadas difusas na  pele 
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(exantema), nódulos subcutâneos, na forma de saliências disformes na pele. 

A cepa causadora da infecção é bastante determinante no desenvolvimento 

destas manifestações, bem como a resposta imune do indivíduo afetado.  

As valvas cardíacas, principalmente a mitral, são os principais tecidos 

afetados na DRC, na qual ocorre encurtamento das cordas tendinosas e 

formação de vegetações na extremidade livre das valvas, com calcificações e 

fibrose irreversíveis. 

 

1.2.1. Patofisiologia 

O nódulo de Aschoff é o achado histológico patognomônico da doença e 

está presente em 30 a 40% das biópsias, evoluindo em três fases distintas: 

exsudativa, proliferativa e cicatricial (16). A fase exsudativa caracteriza-se pela 

presença de edema, exsudação, degeneração e fragmentação das fibras 

colágenas, é mediada por células mononucleares e polimorfonucleares e há a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6 e TNF-α. Na fase 

proliferativa, a lesão é constituída por monócitos, macrófagos e linfócitos, 

predominantemente células T CD4+, e há secreção de citocinas pró-

inflamatórias, principalmente IL-2 (17). A fase final do nódulo de Aschoff é de 

natureza cicatricial e apresenta fibrose e hialinização (16). 

A inflamação leva a neovascularização, que aumenta o aporte de 

linfócitos ao local de lesão, levando à inflamação granulomatosa e ao 

estabelecimento da doença crônica. Episódios repetidos de agudização da 

febre reumática causam dano inflamatório e formação de cicatrizes nas valvas 
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cardíacas. O objetivo da profilaxia com penicilina é reduzir a recorrência de 

exposição aos antígenos estreptocócicos (18). 

O desenvolvimento das reações autoimunes é subdividido em quatro 

fases distintas e consecutivas: 1) faringite estreptocócica, 2) degradação do 

estreptococo com identificação e processamento dos antígenos, 3) febre 

reumática aguda, 4) doença reumática cardíaca crônica (18). As duas últimas 

etapas são decorrentes do desenvolvimento de resposta imune mediada por 

anticorpos e resposta celular. Entretanto, pacientes com incompetência mitral 

podem permanecer assintomáticos por até 10 anos, devido a mecanismos 

compensatórios de dilatação atrial e ventricular esquerda antes do início da 

disfunção sistólica ventricular esquerda (19). A fibrose desenvolve-se mais 

tardiamente, como resultado de valvulite persistente ou recorrente (20). 

A gravidade da cardite parece estar intimamente relacionada com a idade 

de início dos sintomas: quanto mais precoce, pior o prognóstico (21). 

Os mecanismos que levam a lesão cardíaca ainda não são bem compreendidos, 

mas uma tríade parece ser bastante importante no desencadeamento da doença: 

predisposição genética do paciente, antígenos bacterianos, principalmente a 

região N-terminal da proteína M e uma resposta imune com aumento da 

expressão de moléculas inflamatórias (quimiocinas, integrinas, citocinas) (22, 23). 

Na proteína M5, a região imunodominante está localizada entre os 

aminoácidos 81-103, sendo reconhecida por clones de linfócitos T intralesionais e 

periféricos. Esses linfócitos produzem TNF-α, IFN-γ, IL-10 e IL-4. Um número 

reduzido de linfócitos infiltrantes nas valvas são capazes de produzir IL-4, ao 

contrário do miocárdio, sugerindo que o baixo número de células com 



8 
INTRODUÇÃO 

capacidade para regular a inflamação seja responsável pela manutenção e 

progressão das lesões valvares (24). Entretanto, há infiltrado de linfócitos T em 

valvas aórticas com calcificações não-reumáticas, tanto nas valvas bicúspides 

quanto tricúspides . 

A DRC pode se manifestar por dois tipos de lesão valvar distintos: 

1) Insuficiência valvar, na qual ocorre perda da manutenção da tensão dos 

folhetos, resultando em dificuldades do fechamento da valva mitral por 

regurgitação; 2) Estenose valvar, na qual acontece rigidez excessiva dos 

folhetos valvares, dificultando a abertura dos dois folhetos mitrais e, por 

consequência, diminuindo o fluxo sanguíneo no coração. 

 

1.2.2. Streptococcus pyogenes 

O Streptococcus pyogenes (esptreptococo do grupo A de Lancefield) é 

uma bactéria Gram-positiva que causa algumas das infecções mais comuns 

em humanos (25), como faringite, pioderma, impetigo, síndrome do choque 

tóxico, fascite necrotizante, além de febre puerperal. O fator de virulência 

bacteriano mais estudado é a proteína M, com grande variabilidade antigênica, 

que tem entre suas funções a inibição da fagocitose, devido à ligação da 

porção variável N-terminal à proteína inibidora de ligação da porção C4b do 

complemento e porção Fc do IgA.  

Os estreptococos também possuem moléculas de superfície e 

secretadas que atuam como exotoxinas, como é o caso da família Spe (SpeA, 

SpeB e SpeC), que podem atuar como cisteína proteases e aumentar a adesão 
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ao epitélio (26). As moléculas SpeB e EndoS também clivam imunoglobulina do 

tipo G (IgG) (27), diminuindo a opsonização das bactérias (28). 

 

1.2.3. Epidemiologia 

O S. pyogenes está envolvido em 15 a 30 % dos casos de faringite 

aguda em crianças (29) e em 10 % dos casos em adultos (30). Infecções 

invasivas por S. pyogenes somam cerca de 10.000 casos por ano nos Estados 

Unidos, com cerca de 1.350 mortes (31). Globalmente, são cerca de 663.000 

novos casos por ano, com cerca de 163.000 mortes (32); entretanto, dados 

epidemiológicos de países em desenvolvimento são muito raros para a maioria 

das doenças, e podem estar subestimados (33). 

Febre reumática e doença reumática cardíaca têm um impacto 

socioeconômico importante no Brasil, sendo estimados em 1,3% do total da 

renda familiar. O custo estimado é de US$ 51.144.347,00. As valvulopatias 

mais prevalentes são: insuficiência mitral (9,2%), estenose mitral (45,1%) (34) – 

segundo dados de 2001. No Brasil, em 2003, a incidência era de 3% entre as 

crianças e adolescentes, sendo responsável por cerca de 40% das cirurgias 

cardíacas no país (35). 

A taxa de recorrência de episódios de agudização de febre reumática 

entre crianças e adolescentes no Brasil é de 20% (36), revelando a necessidade 

de melhores políticas de prevenção e tratamento. Outras regiões de alta 

prevalência de febre reumática são: Austrália (37), Nova Zelândia (38), Havaí (39) 

e Índia, com 0,5 a 11 casos a cada 1000 crianças (40). 
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Em 2005, foram relatados 15,6 milhões de casos no mundo, sendo 

que  80% estão nos países em desenvolvimento. O pico de prevalência de 

doença reumática cardíaca é entre os 20 a 40 anos; sendo que crianças em 

idade escolar representam 20% dos casos (33). Estudos com ecocardiografia 

são entre 10 e 13 vezes mais sensíveis para detectar doença reumática 

cardíaca do que os testes mais simples de auscultação. Entretanto, há algum 

debate sobre a validade desse teste na detecção de alterações cardíacas 

leves (41, 42) e sobre a possibilidade de seu uso em larga escala para triagem 

populacional. 

Em países desenvolvidos, como a Austrália, em que certas populações 

aborígenes apresentam alta prevalência de febre reumática (37), o 

subdiagnóstico de febre reumática (avalia 3 casos, de 2003 a 2007), em que, à 

suspeita inicial incorreta de artrite séptica foi constatado posteriormente – por 

ecocardiografia - serem casos já estabelecidos de moderados a graves de 

doença reumática cardíaca (43) ainda é um problema. 

Nas últimas décadas, apesar de haver um rápido declínio de doença 

reumática cardíaca nos países industrializados, os países em 

desenvolvimento têm observado crescimento na notificação desses casos. 

Estudos epidemiológicos, por ecocardiografia, revelam que a prevalência 

deles é subestimada nesses países. São necessárias estratégias preventivas 

primárias: tratamento da orofaringite e o desenvolvimento de uma vacina 

eficaz. Estima-se que, nos países em desenvolvimento, surjam 200.000 novos 

casos/ano e cerca de 180.000 mortes (20). Entretanto, há relatos de aumento 

de casos de febre reumática em uma área bastante urbanizada, em Trieste na 
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Itália. Estes ressurgimentos estão relacionados com o aparecimento focal de 

cepas reumatogênicas de S. pyogenes, mostrando que esta é uma doença 

que ainda não desapareceu nos países industrializados e merece atenção 

constante (44). 

 

1.2.4. Suscetibilidade genética 

Há vários mecanismos de suscetibilidade genética descritos para a 

patogênese da DRC. O mais importante talvez seja o sistema HLA (do inglês, 

Antígeno Leucocitário Humano). O aumento na expressão de moléculas HLA-

DR em fibroblastos de valva cardíaca em indivíduos com cardite reumática 

ativa, demonstrado por imunofluorescência e imunohistoquímica em tecido 

miocárdico e valvar levou à hipótese de correlacionamento entre infecção prévia 

por Streptococcus pyogenes e o desenvolvimento de lesões autoimunes (45). 

Outro estudo mostrou que linfócitos B provenientes de indivíduos com doença 

reumática cardíaca apresentavam citotoxicidade quando colocados em contato 

com anticorpos de coelhos imunizados com antígeno de parede bacteriana do 

estreptococo. A citotoxicidade foi muito maior com linfócitos B que possuíam o 

HLA-DR4 (46). Analisando células humanas provenientes de uma população 

brasileira de 40 indivíduos com febre reumática foi observada importante 

associação entre antígenos de classe II do HLA com desenvolvimento de febre 

reumática e doença reumática cardíaca. O HLA-DRw53 estava presente em 

72,9% dos pacientes e o HLA-DR7 em 57,5% dos indivíduos (47). Em 1994, um 

estudo de cossegregação analisou a hipótese de gene de susceptibilidade à 

febre reumática no complexo HLA ou muito perto dele. Foram analisados 66 
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indivíduos saudáveis e 51 com febre reumática (48). Hoje sabemos que vários 

antígenos leucocitários humanos estão associados com a doença. Entre eles, o 

HLA-DR7 é predominantemente observado em diferentes etnias e está 

associado com o desenvolvimento de lesões valvares, como demonstram 

estudos epidemiológicos (49).  

Um polimorfismo no gene do antagonista do receptor de IL-1 (genótipo 

A1/A1), na região de pares de bases 86 com repetição em tandem no segundo 

intron do IL1RN, está relacionado com menor gravidade da doença, em análise 

de população brasileira (50). 

Um estudo relacionando o reconhecimento de peptídeos da proteína M5 

com os alelos de antígenos leucocitários humanos comprovou que a região 

imunodominante da M5 (81-96) causou aumento no reconhecimento e 

proliferação de linfócitos T periféricos e intralesionais em pacientes HLA-DR7+ 

e DR53+ (51). 

É também descrito o aparecimento de endocardite espontânea em 

camundongos com TCR transgênico para reconhecimento de glicose-6-fosfato 

isomerase. Esses animais também desenvolvem artrite, sendo que o dano 

valvar foi considerado dependente de FcRγ, e não de C5 (52). 

 

1.2.5. Mecanismos de autoimunidade 

O mimetismo molecular pode estar envolvido em algumas doenças 

autoimunes. Alguns pontos são de relevância no estudo do mecanismo que 

leva a quebra de tolerância: primeiro, é difícil distinguir se a resposta imune 
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leva a destruição tecidual, ou se é uma resposta contra o hospedeiro; 

segundo, predisposição genética deve estar envolvida no mimetismo, porque 

a apresentação do autoantígeno é dependente de sua ligação ao HLA; 

terceiro, com ou sem mecanismos de autoimunidade, o hospedeiro deve ter 

um conjunto de linfócitos autorreativos. Sinalização por receptores de 

reconhecimento de patógenos (PRR) e perda de sinais regulatórios pode 

estar envolvida (53). 

Reconhecimento cruzado entre regiões da proteína M5 e de peptídeos 

da miosina cardíaca (principalmente da cadeia leve da meromiosina) é 

proposto como responsável por mimetismo molecular que leva ao recrutamento 

de linfócitos T às lesões cardíacas (54) e desencadeamento de autoimunidade, 

com posterior degeneração de reconhecimento. Observou-se o mesmo 

fenômeno com proteínas derivadas de valva mitral (54). Quanto maior a 

gravidade da lesão autoimune, maior a frequência de reconhecimento desses 

peptídeos (51) por populações de linfócitos T infiltrantes. 

Outra proteína alvo de anticorpos de reação cruzada é a exotoxina 

SpeB, cujos anticorpos são reativos a células do endotélio (55). Estes anticorpos 

também reagem contra N-acetil-b-D-glucosamina. 

No coração de indivíduos com doença reumática cardíaca, anticorpos 

anti-laminina e anti-miosina cardíaca, que são produzidos provavelmente por 

mimetismo molecular com proteínas do estreptococo, levam ao aumento da 

expressão de VCAM-1, produzindo inflamação, aumento do recrutamento de 

células T CD4+ (cerca de 80% das células infiltrantes) que por períodos 

prolongados causam reparação cicatricial das valvas (18, 56). Anteriormente, 
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polimorfismos nos genes da laminina demonstraram associação com o 

desencadeamento de algumas doenças, como cardiomiopatia dilatada, 

distrofia de Emery-Dreyfuss e lipodistrofia de Dunningans (57). É possível que 

alterações nesta proteína levem a um aumento de sua antigenicidade. 

Linfócitos T infiltrantes do coração produtores de um perfil Th1 levam a 

lesão cardíaca. Insuficiência de células produtoras de IL-4 no tecido valvar 

contribui para a manutenção e progressão das lesões (24). Tanto a resposta 

humoral, quanto a celular, (linfócitos T-CD4+) podem estar envolvidas no 

desenvolvimento da doença. Mimetismo molecular entre algum antígeno 

bacteriano e tecido valvar parece desencadear o reconhecimento cruzado (58). 

Este reconhecimento foi estudado em proteínas de alfa-hélice cardíacas, como 

laminina, vimentina e miosina. As proteínas estreptocócicas, candidatas ao 

reconhecimento cruzado, parecem ser a proteína M e n-acetil-glucosaminos da 

parede bacteriana (59).  

Outros alvos antigênicos foram encontrados utilizando análise de 

transcritos de uma biblioteca de cDNA de cardiomiócitos em E. coli, sendo 

observada reação positiva contra soros de indivíduos com febre reumática e 

acometimento cardíaco, sem resposta para soro de controles com 

estreptococias recorrentes, ou sem alterações para 8 proteínas, por ELISA (60): 

cadeia pesada de IgG, cadeia 6-leve da miosina, VDRIP (61), ZnF658, SMC2L1, 

alfa-catenina (62, 63) (essencial para o desenvolvimento valvar, regulando a 

cascata apoptótica), nexilina, e uma proteína chamada NUANCE, com 

798 kDa. 
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Em experimento por Western Blotting a partir de eletroforese 

bidimensional de proteínas miocárdicas, foram identificadas 2 enzimas 

mitocondriais e creatinofosfoquinase como alvo de autoanticorpos em soros de 

56 indivíduos com febre reumática e cardite (64). 

Os títulos de anticorpos dirigidos à porção C-terminal da proteína M e à 

miosina estão relacionados com a exposição a estreptococos em áreas 

endêmicas, sem correlação com desenvolvimento de autoimunidade (65, 66). A alta 

prevalência de anticorpos anti-estreptococos em população de região endêmica 

reflete a alta taxa de infecção por cepas não-reumatogênicas (67). Anticorpos anti-

SPE B (exotoxina B pirogênica estreptotócica) reagem também contra células 

endoteliais, levando a deposição de IgG e ativação do complemento em valvas de 

camundongos, com apoptose de células intersticiais. O epitopo dominante 

envolvido nesse reconhecimento é o (296-310): N’[H]-FGYNQSVHQINRGDF-C’(68) 

(55). Foi identificado um octapeptídeo, derivado da proteína M, que liga colágeno e 

leva a altos títulos de anticorpos contra esta proteína. Este pode ser um motivo 

importante no desenvolvimento de autoimunidade (69). 

A recorrência de eventos inflamatórios leva a cicatrização e 

espessamento das valvas; e postulava-se que também à calcificação. 

Entretanto, em um grande estudo (2683 participantes com valvulopatias) não 

foi encontrada correlação entre inflamação e calcificação de valvas (70). 

Indivíduos mais idosos apresentaram mais calcificação. Entretanto, a 

associação proposta pode ser devido a fatores de risco compartilhados. 
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1.2.6. Diagnóstico 

O diagnóstico segue critérios exclusivamente clínicos, conforme mostrado 

na Tabela 1, segundo Jones em 1944 e revisado pela última vez em 1992 (71) 

sendo que dois critérios principais ou um principal e dois secundários confirmam o 

diagnóstico em casos de surtos agudos, além do histórico de infecção de garganta 

por S. pyogenes nos últimos 45 dias, que não aparece nos critérios porque nem 

sempre pode ser confirmado ou acessado. Além desses critérios, a 

ecocardiografia é uma ferramenta importante para o diagnóstico dessa doença. 

 
Tabela 1: Critérios de Jones 

Principais  Secundários  

Cardite: sopro Febre 

Poliartrite migratória Artralgia 

Eritema marginatum 
↑ Proteínas de fase aguda 
ou leucocitose 

Coreia de Sydenham 
↑ intervalo PR 
(eletrocardiograma) 

Nódulos subcutâneos 
 

 

O desenvolvimento de um método diagnóstico é difícil, devido à baixa 

incidência, principalmente nos países mais desenvolvidos e que, portanto, têm 

mais condições de receber tratamento antibiótico com penicilina sempre que 

apresentarem episódios de tonsilofaringite (72). E as duas manifestações 

valvares (insuficiência por regurgitação e estenose) só podem ser diferenciadas 

por auscultação cardíaca ou por ecocardiografia. 
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1.2.7. Tratamento 

No momento do diagnóstico da orofaringite por Streptococcus pyogenes, o 

tratamento preconizado é: penicilina V oral 500 mg: 2 a 3 vezes por dia, por 10 

dias (a metade desta dose é indicada para crianças). Ou uma única dose de 

penicilina G benzatina intramuscular de 1.200.000 U. Para crianças com menos de 

27 kg, usar a metade da dose. A posologia usual para profilaxia secundária em 

casos estabelecidos de febre reumática serve para prevenir a recorrência de 

episódios de agudização e consiste na injeção intramuscular a cada 21 dias de 

penicilina G benzatina na dose de 1.200.000 U.I.; para crianças com menos do 

que 20 kg deve-se usar a metade da dose (73). Entretanto, essas medidas são de 

difícil implementação em países de baixo poder aquisitivo (74). 

Os tratamentos de escolha para doença reumática valvar consolidada são 

aqueles em que não há necessidade de troca de valva, para evitar eventos 

adversos de transplantes. O primeiro é o uso de corticosteroide sistêmico, nos 

surtos de agudização, entre os processos invasivos, estão a valvuloplastia mitral 

percutânea com balão de Inoue. 81% dos pacientes não apresenta regurgitação 

após 7 anos (75). Outra opção é a comissurotomia mitral percutânea (76), desde 

que observados certos cuidados com relação à idade do paciente, classe NYHA, 

anatomia favorável da valva, grau de regurgitação após a intervenção. A taxa de 

restenose é de 35% em 10 anos. Como opção, pode-se realizar troca de valva 

por prótese biológica ou artificial. 

Não foi observada melhora clínica durante 12 meses dos pacientes que 

durante episódio agudo de febre reumática receberam doses intravenosas de 

imunoglobulina, utilizado como imunomodulador (77). 
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O tecido valvar cardíaco (principal alvo das manifestações cardíacas na 

DRC) é pouco celular, composto principalmente por proteínas de matriz (78, 79). 

Entretanto, o papel das células valvares na patofisiologia tem sido 

amplamente caracterizado (8). Células intersticiais valvares são as mais 

comuns nas valvas cardíacas e são distintas das células mesenquimais 

presentes em outros órgãos. Há grande plasticidade anatômica e funcional 

entre elas. As células intersticiais valvares ativadas são responsáveis pelos 

processos de proliferação, migração e remodelamento de matriz. Respondem 

a lesão valvar devido a condições patológicas e forças mecânicas e 

hemodinâmicas, possuem α-actina de músculo liso. As células intersticiais 

osteoblásticas são responsáveis por processos de calcificação, condrogênese 

e osteogênese – secretam fosfatase alcalina, osteocalcina, osteopontina e 

sialoproteína óssea (8). 

A citocina TGF-β1 interage com metaloproteinases de matriz, induzindo 

fibrose e remodelamento da estrutura. É discutido o seu papel tanto em 

situações de pós-isquemia, quanto na profilaxia da cardiomiopatia dilatada e 

hipertrófica, arritmia e em valvulopatias. Entretanto, são necessários mais 

estudos que avaliem os efeitos colaterais imunológicos de uma inibição desta 

molécula (80) e do seu papel na fibrose cardíaca. 

A serotonina aumenta a expressão e atividade de TGF-β1, bem como 

atividade de fosfolipase C. Em modelo de células de valva aórtica de 

ovelhas, foi caracterizado o receptor 5-HT2AR, como o melhor agonista de 

serotonina, podendo estar envolvido na sinalização que leva à lesão valvar 

progressiva (81). 
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São descritas, geralmente, cinco etiologias de doenças valvares (82): 

febre reumática (crônica e aguda), doenças valvares relacionadas à 

serotonina (carcinoide, relacionada à medicação, por ergotamina, 

anorexogênica ou pergolida, por outras medicações), doença aórtica 

degenerativa relacionada à idade, diálise (por doença renal em estágio final), 

e valva mixomatosa. 

Ao comparar as respostas humorais de pacientes com febre 

reumática com e sem acometimento cardíaco, verificou-se que no grupo com 

cardite as respostas foram significativamente maiores a fibronectina e 

colágeno do tipo I. Não está definido se estas proteínas estão presentes nas 

valvas cardíacas (83). 

 

1.3. Degeneração mixomatosa 

Outra doença valvar de grande importância clínica e cirúrgica é a 

degeneração mixomatosa (DMX). Esta é uma doença de etiologia não-

inflamatória, crônica, degenerativa, que acomete principalmente a valva 

mitral, seguida da aórtica e, mais raramente, comprometimento da valva 

tricúspide (84). 

A histologia mostra algumas diferenças entre a valva reumática e a 

mixomatosa. Enquanto que a primeira mostra-se espessa, fibrótica, rígida, com 

cicatriz, comissuras e cordas fundidas, erodidas, ulceradas e com presença de 

neovascularização; a valva mixomatosa apresenta-se espessa, macia, 

borrachosa, com muita substância de base ou de sustentação, comissuras não-

fundidas, cordas alongadas e sem erosões. Degeneração mixomatosa é 
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caracterizada por folhetos mitrais de tamanho aumentado, engrossados, fibrose 

endocárdica, grande acúmulo de mucopolissacarídeos, ruptura e 

desorganização das fibras de colágeno e fragmentação das fibras elásticas (85). 

Entretanto, as causas primárias e a patogênese são amplamente 

desconhecidas. Não há medicamentos ou tratamentos que possam retardar o 

progresso da degeneração mixomatosa (86). Muitos são os trabalhos clínicos, 

anatomopatológicos, ecodopplercardiográficos, e sobre características 

genéticas da degeneração mixomatosa, porém a sua etiologia ainda não está 

totalmente esclarecida (87, 88). 

É a doença valvar mais comum nos Estados Unidos e Europa (89), 

atingindo preferencialmente idosos. É a patologia mais frequentemente 

encontrada durante reparo cirúrgico ou troca de valva mitral (90). No Brasil, em 

12 anos de experiência verificou-se que a degeneração mixomatosa 

representou 25,9% da etiologia dos pacientes submetidos à plástica da valva 

mitral (91). Ressecção quadrangular da folha posterior da valva mitral é a 

intervenção cirúrgica mais indicada, com prognóstico eficaz por 12 anos, pelo 

menos (92). 

O modelo animal mais fidedigno, e com maior semelhança 

fisiopatológica com a doença em humanos são os cães (93). Foram estudadas 

valvas mitrais de cães com degeneração mixomatosa em fase inicial (folhetos 

com 1 a 2,5 mm de espessura, sem rompimento de cordas), final (folhetos com 

mais de 2,5 mm de espessura) e de cães saudáveis por iTRAQ (do inglês, 

Marcação Isobárica para Quantificação Relativa e Absoluta). Foram 

identificadas mais de 300 proteínas, sendo que 117 estavam diferencialmente 

expressas. As proteínas diferenciais foram agrupadas de acordo com padrões 
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de expressão. Este agrupamento demonstrou que a expressão proteica de fase 

inicial e tardia da doença era muito próxima (94), talvez recorrente dos 

processos adaptativos. 

A remoção do gene Prkar1a em camundongos causa falha no 

desenvolvimento do coração e mixomatogênese (95). É sugerida predisposição 

genética tanto em cães quanto em humanos (96, 97). As células intersticiais 

valvares são as responsáveis pelo metabolismo, regulando degradação da 

matriz e remodelamento na degeneração mixomatosa. Não há alterações 

significativas nos níveis de mRNA de colágenos, apesar da grande 

desorganização resultante na arquitetura da matriz valvar (3); colágenos I e 

III, além de fibrilina, e outras proteínas de matriz, estão relacionados ao 

prolapso mitral, exibindo um padrão mais difuso, fraco e não-laminar, 

conforme observado em pacientes, em comparação com doença reumática 

cardíaca (98). 

Pesquisa prospectiva na Europa, em 2001, revelou que a maior parte 

dos casos de estenose de aorta ou regurgitação mitral era devido à 

degeneração mixomatosa; por outro lado, a estenose mitral foi em grande parte 

devido à doença reumática cardíaca (99). 

 

1.4. Métodos Proteômicos 

Proteômica é o “estudo sistemático das muitas e diversas 

propriedades das proteínas de uma maneira paralela com o objetivo de 

fornecer descrições detalhadas da estrutura, função e controle dos sistemas 

biológicos na saúde e na doença” (100). O termo “proteoma” foi cunhado em 



22 
INTRODUÇÃO 

1994 por Mark Wilkins (101) para definir o conjunto de todas as proteínas 

codificadas pelo genoma de um organismo. Apesar de grandes avanços nos 

métodos e tecnologias, que permitiram análises em larga-escala, integração 

dos diversos tipos de dados e simulações computacionais, a análise de todas 

as proteínas de um organismo ainda é um vislumbre futurístico, devido 

principalmente às dificuldades na extração e separação de conjuntos grandes 

de proteínas e na identificação de algumas proteínas por espectrometria de 

massas, devido a maior dificuldade de ionização, e à falta de maturação dos 

algoritmos usados nos estudos proteômicos. Entretanto, avanços no preparo 

de amostras, espectrometria de massas e análise computacional, têm 

transformado a análise proteômica em uma ferramenta amplamente utilizável 

para a comunidade de biologistas celulares (102). 

A expressão das proteínas em uma determinada situação não é 

necessariamente diretamente relacionada à quantificação de mRNA por técnicas 

de PCR em tempo real (103, 104), uma vez que a correlação entre os resultados 

pode ser pouco significativa. É discutida com base em modelagem teórica 

matemática, na qual avalia-se a correlação entre a quantidade de mRNA e a sua 

tradução em proteína. Processos de elongação e utilização de códons são 

responsáveis pela falta de correlação observada nos experimentos (105). 

Estudos em Escherichia coli demonstraram claramente esta discrepância, 

reforçando a complementariedade dos métodos (106). 

A primeira descrição de separação eletroforética de proteínas com base 

tanto na massa molecular quanto no ponto isoelétrico ocorreu em 1975 (107), 

com criação de gradiente de pH baseada em anfólitos em solução. O método 

foi aperfeiçoado com o uso de gradiente de pH imobilizado (108), permitindo a 
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melhor separação de proteínas com pI extremamente alcalino ou ácido. 

Modificações posteriores continuaram a ser implementadas (109-111), tanto para 

a preparação das amostras quanto em relação aos protocolos de eletroforese e 

detecção das proteínas. Ao lado do shotgun (digestão do conjunto das 

proteínas, e aplicação diretamente no espectrômetro) são as únicas técnicas 

que podem ser usadas rotineiramente para quantificação de grandes conjuntos 

de amostras. Fornece análise de proteínas intactas, permitindo separação de 

isoformas e MPTs (112). 

O advento de gradientes de pH estreitos aumentou em muito o número 

de proteínas identificadas nos experimentos de proteômica (113), pois eles 

podem ser sobrepostos formando um contínuo desde valores bastante ácidos 

até ao extremo de alcalinidade. 

Melhores reagentes para reidratar as fitas de pH imobilizado, como o 

Destreak (GE Healthcare, Upssala), também foram capazes de aumentar a 

resolução nos géis (114), permitindo a análise em tecidos contendo muitos 

interferentes, como o adiposo (115). 

A proteômica permite examinar alterações globais na expressão proteica 

no coração doente e pode fornecer subsídios para desvendar os mecanismos 

celulares envolvidos em disfunção cardíaca e que podem resultar na geração 

de novos marcadores diagnósticos e terapêuticos (116). Mais do que 

simplesmente criar grandes bancos de dados de proteínas, o objetivo da 

proteômica é encontrar significado para alterações na expressão de proteínas 

que permitam investigação dos mecanismos subjacentes às patologias, 

facilitando a identificação da natureza de sua modificação (117).  
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Por maior que seja a cobertura de proteínas atingida, dificilmente se 

conseguirá uma cobertura completa (118), quer por métodos baseados em gel 

quanto por abordagens livres de gel, ou mesmo por combinações das duas 

tecnologias (119). O genoma humano é composto por cerca de 20.000 genes, 

que codificam cerca de 100.000 proteínas, das quais 10.000 são expressas no 

coração. Experimentos de eletroforese bidimensional (2-DE) de pequena 

escala podem separar até 2.000 a 3.000 proteínas; em larga-escala, esse 

número pode chegar a 10.000 “spots” proteicos (120). 

Métodos livres de gel foram descritos para aumentar a sensibilidade e a 

linearidade das detecções em proteômica.  

Outra abordagem é a combinação de métodos eletroforéticos e 

cromatográficos, também conhecida como separação multidimensional (121). 

Podem ser acopladas: eletroforese bidimensional, cromatografia líquida em 

“tandem” e cromatografia líquida acoplada a eletroforese microcapilar. Estas 

metodologias abrem possibilidades futuras de integração na separação e 

quantificação de proteínas em amostras biológicas. 

Para pesquisa de biomarcadores, é necessário encontrar proteínas 

específicas, que estejam presentes em determinada patologia, em um grande 

número de pessoas. Através da proteômica de populações – grandes estudos, 

em larga escala, pode-se validar biomarcadores já estudados em análises de 

rastreamento (122). Três estágios são requeridos para que a proteômica clínica 

melhore o cuidado com a saúde (123): 1) descoberta (proteínas candidatas e 

perfis de coortes humanas e animais); 2) validação (especificidade e 

seletividade determinados por grandes coortes humanas); e 3) implementação 

(testes clínicos com apoio regulatório). Algumas bases de dados construídas a 
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partir de 2-DE disponíveis na internet podem fornecer informações importantes 

sobre o proteoma em tecido cardíaco em humanos e em ratos (124-128). 

É importante ressaltar que as análises proteômicas não representam o 

conjunto total de proteínas de uma determinada fonte em dado momento ou 

situação, e nem as relações entre elas representam necessariamente relações 

verificadas in vivo (129). Proteínas expressas em pequena quantidade (p. ex. 

sinalizadoras) podem representar uma porção importante do proteoma, e são 

pouco representadas em análises por eletroforese bidimensional, bem como 

proteínas de membrana. Além disso, isoformas podem migrar em posições não 

relacionadas no gel, dificultando a quantificação de uma determinada proteína (130). 

Para melhorar a representatividade de proteínas pouco expressas, têm-se 

tentado fracionamento de organelas celulares (131). 

A extração de proteínas para análise por eletroforese bidimensional 

envolve ruptura do tecido ou das células em cultura, desnaturação das proteínas 

e solubilização em tampão adequado. Esta ruptura de tecidos e/ou células, pode 

ser feita com maceração do material congelado em nitrogênio líquido com 

cadinho e pistilo (132), ou equipamentos nos quais o material é rompido em 

presença do tampão de lise, como Polytron (133-135) ou Precellys (136, 137). É muito 

importante que o procedimento seja feito com a amostra em refrigeração, não 

ultrapassando 4 ºC, para evitar proteólise e carbamilação da uréia presente nos 

tampões comumente usados. 

Interferentes são substâncias que podem ser extraídas conjuntamente 

com as proteínas e que, caso sejam mantidos no extrato, irão prejudicar as 

etapas analíticas, que são: quantificação, aplicação (ou carregamento) da 

amostra, isoeletrofocalização, separação por massa molecular. A eliminação 
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dos interferentes pode ser feita por colunas de dessalinização, por diálise, 

colunas de troca iônica, de afinidade, ou de exclusão molecular, filtração a 

baixa pressão com filtros de poros de tamanho definido, precipitação, 

reextração, entre outros (109). 

Em tecidos fibrosos, é prática comum utilizar precipitação com cloreto de 

cetilpiridínio ou combinação deste com digestão de glicosaminoglicanos (138-140), 

ou ultracentrifugação (141). Polissacarídeos podem se ligar a proteínas e 

precipitá-las, ou alterar sua mobilidade, criando estrias horizontais e 

aumentando o tempo de focalização. É sugerida precipitação das proteínas 

para eliminar este interferente (142). 

DIGE® (GE Healthcare, Upsalla) é uma metodologia de multiplexação 

de amostras em um único gel, diminuindo a variação intergel, com detecção 

fluorescente e que permite trabalhar com quantidades mínimas de proteínas. 

Devido ao uso de quantidades tão pequenas de proteínas (50 μg de 

amostra por gel), os métodos de preparo da amostra devem ter cuidados 

redobrados (143). O método foi extensamente revisado na literatura (109, 143) 

com resultados amplamente validados por outros métodos. Um passo 

importante no aperfeiçoamento desta tecnologia foi incorporação do “pool” 

interno como padrão de normalização dos géis (144). O programa Decyder® 

(GE Healthcare, Upsalla) é o mais utilizado para avaliação dos resultados de 

expressão protéica diferencial por 2-DE DIGE, por sua facilidade de 

reprodução dos resultados e simplicidade técnica. Mas outros programas 

são propostos para complementar as análises, com algoritmos baseados em 

microarranjos de proteínas (145). 
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1.5. Proteoma do tecido valvar 

São escassos os estudos de proteoma em tecido valvar, em parte 

devido ao baixo rendimento proteico das amostras e em parte por causa da 

grande quantidade de interferentes, como glicosaminoglicanos presentes nesse 

tipo de tecido elástico e avascular em condições fisiológicas (68, 146). 

Uma solução achada foi o carregamento de uma quantidade grande de 

proteínas (2 mg de proteínas em fitas de 17 cm com pH 3-10) e a coloração por 

prata no estudo de valvas aórticas em aneurisma de aorta ascendente (147). 

As tentativas de estudo de células intersticiais valvares em cultura não 

foram muito profícuas, uma vez que ocorrem muitas alterações em seu 

metabolismo, como diminuição da expressão de colágeno tipo I e aumento 

da transcrição dos genes de colagenases, estromelisinas e metaloproteinases 

de membrana (5). Esta inibição, principalmente de metaloproteinases, pode 

estar envolvida na diminuição da estenose, como observado em tecido 

miocárdico (148), mascarando o fenótipo destas células. 

A organização da matriz extracelular valvar é conservada entre diversas 

espécies. Valvas estenóticas de pacientes pediátricos com valva aórtica 

bicúspide foram comparadas com valvas de galinhas e camundongos utilizando 

métodos de histoquímica, imunohistoquímica e microscopia eletrônica (68). 

Valvas doentes apresentavam-se mais alargadas, com aumento de deposição 

de material extracelular, desorganização dos colágenos e proteoglicanos, fibras 

elásticas em menor número e fragmentadas, desarranjo celular sem sinais de 

calcificação ou de proliferação. Entretanto, o estudo não avaliou as causas 



28 
INTRODUÇÃO 

dessas alterações, simplesmente relata os achados e correlaciona com a 

patologia das doenças. 

Foram identificadas, em valvas aórticas e pulmonares de camundongos, 

através de eletroforese unidimensional e LC-MS/MS, 2710 proteínas 

(codificadas por 1513 genes), incluindo mais de 300 proteínas extracelulares 

abundantes (78). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo geral 

Investigar alterações na expressão proteica decorrentes de lesão 

autoimune no tecido valvar de pacientes com doença reumática cardíaca 

(DRC) em relação a indivíduos sadios e pacientes com degeneração 

mixomatosa (DMX), que possam contribuir para a elucidação dos mecanismos 

de disfunção valvar e de desestruturação de matriz observados na DRC, além 

de permitir uma melhor compreensão das alterações moleculares. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Identificar padrões de expressão proteica diferencial entre as 

amostras de tecido valvar de pacientes portadores de DRC com insuficiência 

mitral (DRC-INS), estenose mitral (DRC-EST), em relação a indivíduos sem 

lesão valvar e a pacientes portadores de DMX; 

b) Investigar vias funcionais e interações relativas a proteínas 

diferencialmente expressas que possam classificar as lesões em indivíduos 

que apresentem DRC-INS ou DRC-EST; 

c) Avaliar a localização das proteínas diferencialmente expressas no 

tecido valvar. 
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3. MÉTODOS 

 

 

A água utilizada em todos os experimentos foi purificada pelo sistema 

MilliQ (Millipore Corporation). Os reagentes utilizados foram de grau analítico 

das marcas Amersham Bioscience/GE, Merck ou Sigma. Nos procedimentos 

de eletroforese bidimensional foram utilizados reagentes da marca GE 

Healthcare, e PlusOne. Os solventes utilizados foram de grau padrão para 

HPLC. Todos os procedimentos envolvendo análise fluorescente foram 

realizados com o operador utilizando luvas sem talco, no escuro, e as soluções 

filtradas em filtro com poros de 0,22μm. 

 

3.1. Delineamento experimental 

Este estudo é uma pesquisa experimental, controlada, retrospectiva, 

randomizada, não-cega, onde estudamos biópsias de valvas mitrais de 

indivíduos com doença reumática cardíaca, com insuficiência ou estenose 

mitral, comparadas a biópsias de indivíduos com degeneração mixomatosa e 

de um grupo sem valvulopatias. As biópsias foram provenientes de cirurgia 

corretiva. Foi observado o padrão de variação de expressão de proteínas 

mitrais, por eletroforese bidimensional com marcação por DIGE® (GE Healthcare) 

e identificação por espectrometria de massas. A lista de proteínas geradas foi 

submetida a análise “in silico” para investigar as interações e possíveis 

mecanismos envolvidos na disfunção valvar. Em seguida, a quantificação de 
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algumas destas proteínas foi validada por teste com anticorpos específicos. A 

localização destas proteínas também foi testada por testes de imunohistoquímica. 

 

 

Figura 2: Fluxograma de trabalho. Mostra as etapas analíticas utilizadas para 

o presente estudo de análise proteômica. 

 

 

3.2. Obtenção das amostras 

Biópsias suínas: 

Foram obtidas valvas mitrais de porcos utilizados durante as aulas 

práticas do Departamento de Cirurgia Experimental, após injeção letal 

endovenosa de cloreto de potássio, segundo os critérios do Comitê de Ética da 

FMUSP. 
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Biópsias humanas: 

Segundo as normas do Comitê de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da USP (CAPPesq), todo material de origem 

humana recebido pelo Laboratório possui Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), assinado pelos pacientes submetidos à cirurgia para 

correção valvar, ou por um familiar. Foi utilizado fragmento de tecido de valva 

mitral obtido de pacientes em cada uma das seguintes condições, em 

conformidade com o protocolo (0053/07), aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa, como segue: 

 Indivíduos-controle (CTL): fragmento de tecido valvar de 7 indivíduos 

doadores de coração, encaminhados para transplante no Complexo HC-

FMUSP, ou com causa mortis não relacionada a complicações 

cardíacas, cujo órgão não pôde ser utilizada por motivos técnicos; 

 Pacientes com Degeneração Mixomatosa (DMX): fragmento de tecido 

valvar de 6 biópsias coletadas no momento da cirurgia valvar no serviço 

de Cirurgia Valvar do InCor-FMUSP; 

 Pacientes com Doença Reumática Cardíaca, com insuficiência mitral (INS) 

predominante: fragmento de tecido valvar de 8 biópsias coletadas no 

momento da cirurgia valvar no serviço de Cirurgia Valvar do InCor-FMUSP; 

 Pacientes com Doença Reumática Cardíaca, com estenose mitral 

predominante (EST): fragmento de tecido valvar de 6 biópsias coletadas no 

momento da cirurgia valvar no serviço de Cirurgia Valvar do InCor-FMUSP. 

 

As valvas mitrais humanas foram encaminhadas ao Laboratório de 

Imunologia do InCor-FMUSP imediatamente após sua excisão no ato cirúrgico 

em tubos de poliestireno com tampa de rosca (Cryo.S, Greiner Bio-One, 



34 
MÉTODOS 

 

Cambridge, Inglaterra), em recipiente com gelo, e, no Laboratório, foram 

imediatamente armazenadas em galão de nitrogênio líquido, identificadas e 

catalogadas em arquivo eletrônico. O Laboratório mantém registro eletrônico 

dos materiais recebidos, com identificação de sua origem, número de registro 

no HC, dados clínicos e laboratoriais. A comparação entre as idades dos 

indivíduos é apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3: Distribuição das idades entre os grupos. CTL: grupo controle; DMX: grupo 

degeneração mixomatosa; DRC: doença reumática cardíaca com insuficiência (INS) 

ou estenose (EST). Não houve diferença significativa entre as idades dos grupos. 

Análise estatística por ANOVA: não há diferença entre os grupos. 

 

3.3. Cortes histológicos 

As biópsias foram mantidas sob congelamento e incluídas em Tissue-

Tek® para corte em criostato, a -25 ºC, com espessura de 6 µm, em lâminas de 

microscopia silanizadas. Em cada lâmina foram colocados cerca de 4 cortes de 

cada material. Para avaliar a qualidade dos cortes e do material, adicionalmente, 

foi feita coloração por hematoxilina-eosina destes. 
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3.3.1. Coloração por Hematoxilina-eosina (HE) 

As lâminas com os cortes histológicos de valvas mitrais foram mantidas 

em congelamento até o momento da coloração. A coloração de HE foi feita 

seguindo-se o seguinte protocolo: 

 

 

Após a coloração, as lâminas foram montadas com lamínula e entelan. 

Depois, foram observadas ao microscópio óptico comum, e fotografadas em 

aumentos de 100x, 200x e 400x. 

 

3.4. Preparo do extrato proteico e eliminação de interferentes 

Para a padronização da técnica, foi utilizado material valvar suíno. 

Para os testes de expressão proteica diferencial e identificação de proteínas, 

foram utilizadas valvas provenientes dos indivíduos da pesquisa, conforme a 

Tabela 2. 

Álcool 96º 5 minutos 

Álcool 70º 2 minutos 

Lavar em água 

Hematoxilina 1,5 minutos 

Lavar em água 

Eosina 2 minutos 

Lavar em água 

Álcool 96º 1 minuto 

Álcool 100º 3 minutos 

Xilol 1 minuto 
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Tabela 2: Identificação dos indivíduos da pesquisa e massa da biópsia utilizada 

Grupo Número amostra 
Idade  
(anos) 

Sexo 
Biópsia  

(mg) 

C
O

N
T

R
O

L
E

 

CTL1 33 M 130 

CTL2 35 M 170 

CTL3 38 F 100 

CTL4 56 M 170 

CTL5 49 M 80 

CTL6 46 F 60 

CTL7 45 F 70 

D
E

G
E

N
E

R
A

Ç
Ã

O
 

M
IX

O
M

A
T

O
S

A
 

DMX1 39 M 90 

DMX2 75 M 100 

DMX3 73 F 50 

DMX4 25 F 90 

DMX5 24 F 60 

DMX6 62 M 100 

D
R

C
 C

O
M

 

IN
S

U
F

IC
IÊ

N
C

IA
 

INS1 21 M 90 

INS2 62 M 90 

INS3 64 F 110 

INS4 57 F 80 

INS7 73 F 60 

INS8 61 M 100 

INS9 42 M 70 

D
R

C
 C

O
M

 

E
S

T
E

N
O

S
E

 

EST1 51 F 100 

EST2 28 F 90 

EST3 38 M 150 

EST4 37 F 140 

EST5 51 F 200 

EST6 56 M 90 
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Extração das proteínas de valva mitral: 

O procedimento para preparo do extrato de proteínas para análise 

proteômica foi padronizado em material suíno. O tecido valvar foi retirado do 

congelamento e mantido em banho de gelo. Imediatamente antes da extração 

de proteínas, foi lavado em tampão PBS gelado. O homogenato protéico foi 

feito em solução de lise (solução 1), em banho de gelo. Para cada 100 mg de 

tecido foram utilizados 400 µl de tampão. O rompimento foi realizado em 

Polytron PowerGen 1000™ (Fischer Scientific, Suwannee, GA, USA), por ciclos 

de 30 segundos, a 30.000 rpm e 4ºC, até que não houvessem fragmentos 

visíveis. O extrato foi mantido em congelamento a -20 ºC overnight. Em 

seguida, o extrato foi sonicado (Sonic Dismembrator 60, Fisher Scientific) por 5 

ciclos de 10 segundos, em banho de gelo, com 1 minuto de intervalo entre os 

ciclos. O material foi, então, mantido em banho de gelo por mais 30 minutos e 

centrifugado por 60 minutos a 16.200 xg a 4 ºC para eliminar qualquer material 

insolúvel. 

Eliminação de interferentes: 

Os interferentes foram eliminados por diálise e posterior concentração 

por centrifugação a vácuo. O extrato obtido em foi mantido em congelador a -

20 ºC por cerca de 1 dia antes de ser colocado em membrana de diálise 

Spectra-Por (Spectra Laboratories, Rancho Dominguez, CA, USA), com poro 

de 3,5 kDa, por 48 horas a 4 ºC em água. Posteriormente, os extratos proteicos 

foram centrifugados a vácuo em equipamento SpeedVac SC 100, até sua 

completa secagem. As proteínas foram ressuspendidas em 400 µl de tampão 

de lise (solução 1). 
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Quantificação das proteínas: 

Os extratos obtidos foram quantificados pelo método modificado de 

Bradford (Bio Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA); a curva-padrão foi feita com 

albumina. As concentrações foram ajustadas para cerca de 5 µg/µl pela adição de 

tampão de lise (solução 1), para permitir melhor marcação pelo DIGE. 

Ajuste do pH: 

Para marcação com as cianinas fluorescentes utilizadas na metodologia 

do DIGE, os extratos devem estar com pH em torno de 8,5. As proteínas 

presentes na valva tendem a abaixar um pouco o pH do tampão de lise – 

originalmente 8,5. A verificação do pH foi feita com fita indicadora, na faixa 

alcalina. O ajuste, quando necessário, foi realizado pela adição de NaOH 

0,05mM (solução 2).  

Avaliação do rendimento final: 

O rendimento final das extrações foi avaliado em relação ao peso inicial do 

fragmento da biópsia utilizado. Este resultado foi calculado pela divisão da 

quantidade absoluta de proteína obtida em cada amostra pelo seu peso. 

 

3.5. Eletroforese unidimensional 

A integridade dos extratos foi avaliada por eletroforese unidimensional 

sob condições desnaturantes, em gel de SDS-PAGE a 12,5% (solução 4), com 

fase de empilhamento em gel SDS-PAGE a 4% (solução 5). Foram utilizados 

20 µg de proteína de cada amostra, em tubo Eppendorf, em tampão de 

amostra (solução 6). A corrida foi feita em equipamento Mini-VE (GE) a 

temperatura ambiente, em tampão Laemmli (solução 7) a 1X no ânodo e no 
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cátodo, e marcadores de peso molecular GE-Amersham®. A primeira etapa, ou 

de empilhamento, foi realizada a 60 V, durante 15 minutos. A segunda etapa, 

analítica, foi realizada a 120 V, até que a linha de frente atingisse o final do gel. 

Após o término da corrida, o gel foi fixado em solução de fixação 

(solução 8) por um mínimo de 2 horas, com agitação constante (Multi-Purpose 

Rotator mod. 2314, Barnstead/Lab-Line Corp, Dubuque. Iowa, EUA). 

A  coloração foi feita por Coomassie coloidal G-250 (solução 9) por 3 a 4 dias. 

O gel foi posteriormente descorado com água Milli-Q, com agitação e sucessivas 

trocas de água, até que a coloração de fundo estivesse límpida o suficiente. 

Obtenção e análise das imagens de 1-DE: 

As imagens foram obtidas utilizando-se um foto-digitalizador ImageScanner 

(Amersham Biosciences, Uppsala, Sweden) e analisadas pelo software Image 

Master Platinum versão 5 (desenvolvido pelo Swiss Institute of Bioinformatics, 

GeneBio e Amersham Biosciences). As análises densitométricas foram feitas com 

a ferramenta IQ-Tools, para comparação intra-grupos. 

 

3.6. Eletroforese bidimensional – DIGE 

A marcação das amostras foi feita conforme instruções do fabricante. 

Teste de marcação: 

A avaliação da eficiência e uniformidade da marcação pelos fluoróforos foi 

feita em gel unidimensional de SDS-PAGE a 12,5%. O pool das amostras (50 

µg) foi marcado com cada um dos fluoróforos, segundo a metodologia descrita 

anteriormente. O volume total das três marcações é colhido em um mesmo tubo, 
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no escuro, e adicionado ao tampão de amostra (solução 6). O material é fervido 

por 2 minutos e aplicado em uma raia no sistema SE-260 (Mini-VES). 

A marcação foi realizada em triplicata, em miocárdio e em valva mitral humanas, 

e as amostras foram analisadas em paralelo. 

Teste de aplicação de amostra: 

O paper bridge foi padronizado para carregamento de proteínas em géis 

preparativos com material suíno. Era necessário confirmar se esse tipo de 

carregamento seria o mais resolutivo para material de origem humana com 

carregamento analítico. Para este teste utilizamos fitas de 13 cm, pH 3-10, em 

géis de SDS-PAGE a 10%. As fitas foram carregadas com 250 ug de proteínas, 

carregadas por reidratação ingel, paper bridge no cátodo e no ânodo. Foram 

usadas proteínas obtidas de pool de três valvas mitrais suínas e humanas. 

Reidratação e aplicação da amostra: 

Para os experimentos de expressão diferencial por DIGE, foram usadas 

fitas de isoeletrofocalização de 24 cm, pH 3-10 NL (IPG Strips, GE Healthcare). 

As fitas foram reidratadas com tampão de reidratação (solução 13) e amostra 

por 20 horas. 

As amostras marcadas foram misturadas em cada tubo tipo Eppendorf 

envolto em papel alumínio, conforme a Tabela 3, sendo que 50 µg adicionais 

de um pool contendo quantidade igual de proteínas de todas as amostras, 

marcado com Cy2, foi colocado em cada tubo. Após isso, a mistura foi diluída 

em igual volume de tampão de amostra - DIGE 2X (solução 14). 

As amostras foram carregadas à fita de isoeletrofocalização (IEF) 

durante a etapa de reidratação, diluídas em tampão de amostra (solução 14), 

com adição de 1% de IPG-buffer. 
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Tabela 3: Desenho dos géis analíticos para análise por DIGE 

 Cuba 1 Cuba 2 

Posição Cy3 Cy5 Cy3 Cy5 

1 CTL1 INS1 (vazio) 

2 DMX1 EST1 Preparativo 

3 INS4 CTL4 CTL3 DMX3 

4 EST3 EST5 DMX2 DMX4 

5 Preparativo INS2 EST4 

6 (vazio) EST2 CTL2 

 

As amostras foram focalizadas em equipamento IPG-Phor (GE Healthcare), 

com capacidade para 12 fitas simultaneamente, através do protocolo descrito 

na Tabela 4. O acúmulo total de voltagem em cada fita durante a fase de 

isoeletrofocalização (IEF) foi de cerca de 40.000 Vh. 

 

Tabela 4: Protocolo de IEF para as fitas de 24 cm 

Etapa Voltagem (V) Tempo (h:min) Acúmulo (Vh) 

1 500 3:00 - 

2 500-1.000 - 800 

3 1.000-8.000 - 13.500 

4 8.000 - 21.200 

5 500 10:00 (max) - 

6 8.000 0:30 - 
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Equilíbrio das fitas: 

Cada fita de IEF foi equilibrada em duas etapas: redução e alquilação. 

Para a primeira etapa, foram utilizados 20 ml de solução de equilíbrio (solução 

16) por fita, acrescida de DTT (ditiotreitol) a 2%, em tubo cilíndrico de 

poliestireno, recoberto com papel-alumínio, para evitar contato com a luz. 

Cada tubo foi homogeneizado por 25 minutos, ao fim dos quais a solução foi 

desprezada. Na segunda etapa, a solução de equilíbrio (solução 16) foi 

acrescida de IAA (iodoacetamida) a 2,5% e foram colocados também 20 ml 

desta solução em cada tubo, homogeneizados por 25 minutos. 

Segunda dimensão: 

O equipamento de eletroforese Ettan Dalt-Six ® foi montado conforme 

instruções do fabricante. A primeira fase da corrida, ou de empilhamento, foi 

realizada com 1 W/fita, durante 45 minutos. A segunda fase, ou analítica, foi 

realizada com 15 W/fita, ou até o máximo de 100 W por cuba, por cerca de 4 

horas, ou até que o “front” do gel atinja a porção inferior. 

Obtenção e análise das imagens: 

As imagens foram obtidas imediatamente após a eletroforese, com os 

géis ainda entre as duas placas, que foram extensivamente lavadas com água 

Milli-Q, para retirar o SDS. As imagens foram analisadas com auxílio do 

programa ImageQuant, nos comprimentos de onda de excitação de cada um 

dos fluoróforos: Cy2, Cy3 e Cy5, em equipamento “Typhoon 9410 Variable 

Mode Imager” (Amersham Biosciences/GE healthcare), usando os seguintes 

parâmetros: Cy2, 488nm de excitação e filtro de emissão de 520/40nm BP (do 

inglês, “Band Pass”, refere-se à amplitude do comprimento de onda do filtro) 

40nm; Cy3, 532nm de excitação e filtro de emissão de 580nm BP 40nm; 
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Cy5, 633nm de excitação e filtro de emissão de 670/40nm BP; e “Deep Purple”, 

532nm de excitação e filtro de emissão de 610/30nm BP. Os géis foram 

escaneados com resolução de 100micra, e a sensibilidade variou de 450 a 550 

PTM (medida de intensidade de incidência da luz). 

 

3.7. Eletroforese bidimensional – preparativo 

Os géis preparativos foram feitos da mesma maneira que os analíticos 

(DIGE), com a diferença de que no gel preparativo foram carregados 700 μg de 

proteínas do pool de todas as amostras sem marcação fluorescente, e 

adicionalmente, 50 μg deste mesmo pool marcado com Cy2. 

Brevemente, as fitas de isoeletrofocalização de 24 cm; pH 3-10NL foram 

reidratadas com tampão de lise (solução 1), Destreak Reagent (GE) e IPG 

buffer pH 3-10NL. A amostra foi carregada durante a focalização da fita, por 

paper bridge. O protocolo de focalização consta da Tabela 4. O equilíbrio foi 

feito por redução e alquilação das proteínas. 

Para a segunda dimensão, as placas de vidro de baixa fluorescência 

foram silanizadas com BindSilane na parte posterior dos géis, para que este 

aderisse e permitisse o recorte automatizado dos “spots”. Esta etapa foi feita 

em géis SDS-PAGE a 10%. 

A imagem dos géis foi obtida em Scanner Typhoon, para a amostra 

marcada com Cy2, para comparação com a imagem corada por Coomassie. 

Depois do escaneamento, as placas contendo os géis foram abertas, para 

fixação dos géis em solução metanol/ácido acético (solução 8) por 2 horas, e 

coloração com Coomassie Briliant Blue coloidal (solução 9) por 72 horas. 
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A imagem foi novamente escaneada em Scanner ImageScanner, e as imagens 

foram analisadas pelo software Decyder v.7.0. O nome dos arquivos obedece às 

regras necessárias para análise posterior por grupos sugerida pelo fabricante. 

 

3.8. Análise das diferenças de expressão proteica 

Após obtenção das imagens, estas são carregadas no programa 

Decyder®, para detecção dos spots, agrupamento e combinação de spots nos 

diferentes géis, e análises de diferença de expressão proteica. As combinações 

entre os géis foram feitas a partir das imagens do fluoróforo Cy2, que marcou 

em cada gel o pool das amostras. Esse pool representa a média da expressão 

proteica das amostras analisadas, e sua finalidade é normalizar os géis. 

De acordo com os spots detectados em todos os géis, foram analisadas as 

diferenças de expressão significativas, segundo o valor de p calculado pelo 

teste t-Student. Valores de p menores do que 0,05 foram considerados 

significativos. Proteínas com expressão diferencial em pelo menos um “spot” 

foram consideradas com expressão diferencial em nossas análises. 

O programa calcula sempre as variações entre os grupos dois a dois. 

Primeiramente, todos os grupos do estudo foram avaliados em relação ao 

grupo CTL. Posteriormente, em relação ao grupo DMX, e os grupos DRC-INS 

em relação a DRC-EST. Em seguida, os grupos CTL juntamente com DMX 

foram comparados a DRC-INS e a DRC-EST em separado, e conjuntamente. 

Por fim, cada grupo foi comparado à soma de todos os demais. As alterações 

de “spots” proteicos significativas em todas as comparações são representadas 

por Diagrama de Venn, de acordo com sua expressão diferencial nos grupos. 
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Adicionalmente, os grupos foram avaliados pelo método de PCA (Análise de 

Componente Principal), com 5 componentes, e pelo agrupamento hierárquico 

das variações de expressão de proteínas (Hierarchical Clustering). 

O método de PCA avalia as amostras do estudo de acordo com vetores 

gerados pela análise dos componentes com maiores variações, através dos 

padrões de abundância proteica, e os coloca em uma figura de maneira que os 

componentes estão sempre ortogonais entre si. Desta forma, o primeiro 

componente principal será aquele cujos vetores variam mais entre as amostras 

analisadas, e assim por diante. O programa utilizado (DeCyder®) tem a 

capacidade de avaliar até 5 componentes principais. No presente estudo, os 

gráficos resultantes têm até 5 dimensões ortogonais. 

O Agrupamento Hierárquico agrupa tanto as amostras quanto as 

proteínas de acordo com seus padrões de similaridade de expressão, em um 

mapa de calor (heatmap) em que as gradações de verde (diminuição) até 

vermelho (aumento) são apresentadas. Dentre as diversas maneiras de 

agrupar amostras e proteínas, escolhemos a correlação de Pearson (avaliação 

do coeficiente angular das variações), no qual não importa a abundância, mas 

os padrões de variação semelhantes, com ligação completa entre variáveis 

adjacentes, de forma que cada variável (proteína e amostra) seja colocada ao 

lado da que mais se assemelha, e não por blocos de similaridades. 

 

3.9. Digestão ingel e extração dos peptídeos 

Todos os “spots” de interesse do gel bidimensional preparativo foram 

retirados por perfuração com o auxílio de uma ponteira com 1mm de diâmetro e 
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colocados dentro de um tubo tipo Eppendorf siliconizado e previamente lavado 

com metanol. As soluções de bicarbonato de amônio foram feitas a partir de 

uma solução-mãe a 1M (solução 17). 

Descoloração: 

Foi acrescentado a cada tubo 200µl de solução de lavagem (solução 

18): 50% metanol e 5% ácido acético, por 4 horas a 25ºC e o sobrenadante foi 

desprezado. Esta etapa foi repetida com incubação de 12 a 16 horas a 25ºC. 

O sobrenadante foi também desprezado. Foi acrescentado 200 ul de NH4HCO3 

25 mM em acetonitrila (ACN) 50% (solução 19), por 60 minutos a 25ºC e o 

sobrenadante foi desprezado. Este etapa foi repetida mais uma vez. Depois, 

foram adicionados 100µL de ACN 100% e os tubos foram incubados por 5 

minutos à temperatura ambiente. A ACN foi retirada com pipeta e desprezada. 

Os tubos foram completamente secos por centrifugação a vácuo (SpeedVac) 

por cerca de 20 minutos, sem permitir aquecimento. 

Redução e alquilação: 

Na 1ª etapa foram adicionados cerca de 40 µl de ditiotreitol (DTT) 

10 mM em NH4HCO3 25 mM (solução 20). Os tubos foram incubados a 56 ºC 

por 60 minutos. O sobrenadante foi removido e descartado. Permitiu-se que o 

tubo esfriasse para temperatura ambiente. Depois, para a 2ª etapa, foi 

adicionado o mesmo volume de iodoacetamida (IAA) 10 mM em NH4HCO3 

25 mM (solução 21). Os tubos foram incubados a temperatura ambiente por 

45 minutos no escuro com agitação ocasional. O sobrenadante foi removido e 

descartado. Os tubos foram lavados com 100 µl de NH4HCO3 25 mM e 

submetidos a agitação por 10 minutos. O sobrenadante foi removido e 

descartado. Os géis dentro dos tubos foram desidratados com 100 µl de 
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solução 18 durante 5 minutos sob agitação. O sobrenadante foi descartado. Os 

géis foram submetidos a nova etapa de desidratação com solução 18 durante 5 

minutos sob agitação. O sobrenadante foi novamente desprezado. Os géis 

foram secos completamente por centrifugação a vácuo (SpeedVac) por cerca 

de 20 minutos, sem permitir aquecimento. 

Digestão tripsínica: 

Ao “spot” seco foram adicionados 8 µl de solução de NH4HCO3 

25 mM  (solução 22) contendo 0,3 µg de tripsina (Promega) resistente à 

autólise. O conjunto foi incubado por 15 minutos a temperatura ambiente. 

O excesso de solução foi retirado. Cada spot foi recoberto com cerca de 30 µl 

de solução de NH4HCO3 25 mM. A reação ocorreu por 16 a 18 horas, com 

incubação a 37 ºC. 

Extração dos peptídeos: 

Foi adicionado a cada tubo 100 µl de solução ACN 50% e TFA 0,45% 

(solução 23), sendo incubados por 60 min à 37ºC. O sobrenadante foi recolhido 

em um novo tubo. A extração foi repetida por 2 vezes utilizando 50 µl de 

solução ACN 50% e TFA 0,45% (solução 24) em cada etapa. Para aumentar a 

eficiência da extração, as amostras foram sonicadas por 10 minutos na última 

etapa. Os sobrenadantes das duas etapas de extração foram somados em um 

único tubo e secos por centrifugação a vácuo (SpeedVac). 

Os peptídeos foram ressuspendidos em 10 µl de TFA 0,45% (pH<4,0) 

(solução 24) e purificados por microcoluna de cromatografia reversa (zip-tip). 
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3.10. Identificação das proteínas por Espectrometria de Massas 

Os peptídeos tripsínicos provenientes dos “spots” diferencialmente 

expressos, após ressuspensão em ácido fórmico a 0,1% (solução 25), foram 

submetidos a análise em equipamento de espectrometria de massas equipado 

com ESI-qToF modelo Ultima (Waters). Nesse equipamento, cada amostra é 

inicialmente submetida a cromatografia líquida de alta eficiência em acetonitrila, 

é ionizada por spray de elétrons, e injetada em câmara de vácuo. Foi aplicado 

um fluxo constante de amostra, com volume de injeção de 5 µl, com proporção 

constante de solventes (85% de água e 15% de acetonitrila), durante 10 minutos 

por cada amostra. Foram analisadas as relações massa/carga na faixa de 100 a 

2000, em modo “reflectron” de polarização positiva. Os íons foram detectados de 

acordo com seu tempo de voo no vácuo e os cinco picos mais intensos foram 

submetidos a fragmentação por dissociação induzida por colisão (CID), e a nova 

detecção pelo tempo de voo dos peptídeos fragmentados. 

 

3.11. Análise dos resultados obtidos por espectrometria de massas 

A lista de valores de m/z fornecida para cada íon peptídico foi 

comparada ao banco de dados do IPI (http://www.ebi.ac.uk/IPI/) de genoma 

humano, utilizando o software MASCOT (www.matrixscience.com/), com os 

parâmetros conforme a Tabela 5. O acesso ao banco de dados do IPI foi feito 

em 6 e 7 de dezembro de 2011. Adicionalmente, foi feita busca na base de 

dados do UNIPROT (www.uniprot.org/), nos dias 10 e 11 de dezembro de 

2011. As identificações similares nas duas buscas foram utilizadas para a 

construção da Tabela 1 suplementar. 

http://www.matrixscience.com/
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Tabela 5: Parâmetros para busca das identificações por MS/MS 

Tipo de pesquisa: Pesquisa de íons em MS/MS 

Enzima: Tripsina 

Modificações fixas: Carbamidometilação (C) 

Modificações variáveis: Oxidação (M) 

Valores de Massa: Monoisotópicos 

Massa da proteína: Não-restrito 

Tolerância para massa de peptídeo: ±0,5 Da 

Tolerância para massa de fragmento: ±0,5 Da 

Máximo de clivagens perdidas: 1 

Tipo de instrumento: ESI-Quad-ToF 

 

3.12. Análise das alterações funcionais observadas 

Para análise de alterações funcionais/metabólicas observadas no 

experimento de expressão proteica diferencial (DIGE) foi utilizado o software 

Ingenuity Pathway Analysis® (IPA), disponível pela internet em www.ingenuity.org. 

Foram utilizados os valores de expressão relativa e de confiança (p) – calculado 

pelo DeCyder - para estes spots, bem como seus códigos do UNIPROT. O IPA é 

alimentado, e regularmente atualizado, com as informações de interações entre 

moléculas biológicas (proteínas, cofatores, mRNA, microRNA,...) e vias funcionais 

nas quais estas moléculas estão envolvidas. Portanto, a partir de um grupo de 

moléculas de interesse, ele identifica redes de interação entre elas e com outras 

moléculas-chave para uma rede robusta de interações. Por padrão, o programa 

classifica 35 moléculas na rede, para garantir a significância biológica dos 

resultados. A partir dos dados de expressão diferencial, foi possível a 

determinação, dentro de cada grupo, das vias funcionais com alterações 

http://www.ingenuity.org/
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quantitativas, através do resultado do programa, que é uma figura com as redes 

de interação. As moléculas que alimentaram o programa e foram envolvidas na 

rede de interações significativamente importantes são mostradas em verde 

quando diminuídas e em vermelho quando aumentadas. As análises foram 

realizadas para os grupos DRC (INS+EST), DRC-INS, DRC-EST e DMX, todos 

em relação ao grupo CTL. 

 

3.13. Western Blotting 

As seguintes proteínas com expressão diferencial nos experimentos de 

2D-DIGE e com função importante na matriz extracelular ou na manutenção do 

citoesqueleto foram validadas por Western Blotting: colágeno do tipo VI 

(sc-20649, Santa Cruz, Heidelberg, Germany), Lumican (sc-166871, Santa 

Cruz, Heidelberg, Germany), Vitronectina (sc-7776, Santa Cruz, Heidelberg, 

Germany) e Vimentina (ab45939, Abcam, San Francisco, CA). Suas 

expressões foram normalizadas de acordo com a expressão de beta-actina 

(ab8226, Abcam, San Franscisco, CA, USA). 

Foram carregados 30 ug de proteína das amostras do estudo em cada 

poço de cuba de eletroforese do tipo Mini-VES (GE Healthcare) e as proteínas 

foram separadas por massa molecular, segundo o protocolo descrito para 

eletroforese unidimensional. A transferência para membranas de nitrocelulose foi 

feita em sistema Semi-Dry por 1 hora e 30 minutos a 0,8 mA/cm2. Após a 

transferência, a membrana foi corada com corante de Ponceau (solução 11) por 

cerca de 1 minuto e descorada com água deionizada para avaliação da 

eficiência da transferência. Em seguida, foi bloqueada em solução 12 por 1 hora, 

com agitação constante. O anticorpo primário foi incubado por 12 a 16 horas, em 
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câmara fria, com agitação constante, nas diluições constantes da Tabela 6, a 

seguir. Após, as membranas foram lavadas por três vezes de 10 minutos com 

tampão TBS-tween (solução 12b), sob agitação. Foram então, incubadas com 

anticorpo secundário, segundo informações da Tabela 6, por 12 a 16 horas, em 

câmara fria com agitação. Então, foram lavadas novamente por mais 3 vezes de 

10 minutos com solução TBS-tween (solução 12b). Todos os anticorpos foram 

diluídos em tampão de bloqueio (solução 12). 

Em sequência, foram reveladas com ECL-plus (GE Healthcare) por 5 

minutos no escuro, secas e reveladas em Scanner Typhoon, com comprimento 

de onda de excitação para quimioluminescência de ECL-plus, a 100 pixels. 

 
Tabela 6: Parâmetros de diluição dos anticorpos para Western Blotting 

Anticorpo 
primário (IgG) 

Anticorpo 
secundário (IgG) 

Diluição 
primário 

Diluição 
secundário 

Anti-vimentina 
Anti-IgG 

camundongo 
1:2000 1:5000 

Anti-colágeno-
VI-A1 

Anti-IgG coelho 1:2000 1:5000 

Anti-vitronectina Anti-IgG cabra 1:1000 1:2000 

Anti-lumican 
Anti-IgG 

camundongo 
1:2000 1:5000 

Anti-actina 
Anti-IgG 

camundongo 
1:5000 1:5000 

 

3.14. Imunohistoquímica (IHQ) 

Para avaliar a localização das proteínas de interesse, foi feita reação de 

imunoperoxidase em cortes das biópsias congeladas de valva mitral dos 

indivíduos arrolados no estudo. 
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Os parâmetros para os anticorpos utilizados nos testes de IHQ são 

sumarizados na Tabela 7: 

Tabela 7: Parâmetros de diluição dos anticorpos para imunohistoquímica (IHQ) 

Anticorpo 
primário (IgG) 

Anticorpo 
secundário (IgG) 

Diluição 
primário 

Diluição 
secundário 

Anti-vimentina 
Anti-IgG 

camundongo 
1:500 1:2000 

Anti-colágeno 
tipo-VI 

Anti-IgG coelho 1:500 1:2000 

Anti-lumican 
Anti-IgG 

camundongo 
1:200 1:2000 

 

Cortes transversais de tecido congelado de valva mitral humana de 

espessura 6µm foram colocados em lâminas silanizadas (Sigma Chemical Co; 

St. Louis, Missouri, EUA). O processo de fixação foi feito ao colocar as 

lâminas em um banho de acetona por 30 min a 4 ºC. Em seguida, foram 

lavadas em água corrente, água deionizada e deixadas em tampão PBS pH 

7,4. O bloqueio da peroxidase endógena presente nas hemácias foi feito com 

água oxigenada 10v (3%) por 5 minutos, e depois de lavado muito bem em 

água corrente, água destilada e tampão fosfato salino (PBS). O bloqueio das 

proteínas inespecíficas foi feito com imersão das lâminas em caseína diluída 

em tampão fosfato pH 7,4  (Synth, São Paulo, Brasil) por 5 minutos em 

temperatura ambiente. As lâminas foram incubadas com os anticorpos 

primários (IgG) diluídos em PBS-BSA (1%) por 12 a 16 horas a 4°C em 

câmara úmida, lavados por 3 vezes (3 minutos) com PBS, e posteriormente 

incubados com o anticorpo secundário (IgG) ABC kit VECTASTAIN  (Vector 

Laboratories – USA) por 1 hora a 37°C em câmara úmida. Para as proteínas 
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vitronectina, lumican e TGF-beta, o tempo de incubação com o anticorpo 

secundário foi de 12 horas a 4 ºC. O reagente cromgêneo utilizado foi 

Diaminobenzidina (DAB) (Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Alemanha), por 

1  a 3 minutos, de acordo com o aparecimento de coloração marrom nas 

lâminas. Posteriormente foi feita a contra-coloração com Hematoxilina de 

Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha), durante 2 a 3 minutos, para todos os 

casos. As lâminas foram montadas com Entelan e lamínula. 

 

3.15. Microscopia confocal 

Os mesmos fragmentos utilizados para os experimentos de IHQ foram 

utilizados para o preparo de lâminas para testes de microscopia confocal de 

colocalização para colágeno do tipo-VI e lumican. Foram utilizados cortes 

transversais de valva mitral com 6 μm de espessura, em lâminas silanizadas. Antes 

da coloração, o tecido foi fixado nas lâminas por 30 minutos a 4°C com acetona. 

As lâminas foram acopladas em cuba de vidro e submetidas a uma 

seqüência de 5 banhos por 3 minutos com PBS. As lâminas foram secas com 

papel de filtro cuidadosamente para não atingir o corte. Em cada corte, foram 

adicionados aproximadamente 40 μl de PBS/Triton 0,2%. As lâminas foram então 

acondicionadas em câmara úmida (com PBS 1X) por cerca de 30 minutos. 

As lâminas foram, então, secas cuidadosamente para não danificar o corte e foram 

adicionados aproximadamente 40ul de PBS/BSA a 2% (para reduzir marcações 

inespecíficas). Incubamos em câmara úmida por 40 minutos em temperatura 

ambiente. Secamos cuidadosamente e adicionamos em cada corte 40 ul dos 

anticorpos primários (previamente diluídos em PBS/BSA 2%). O anticorpo anti-

colágeno do tipo-VI foi diluído a 1:100, e o anti-lumican a 1:50. Incubamos por 
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aproximadamente 15 horas a 4°C, em câmara úmida. Submetemos as lâminas a 

5 banhos de 3 minutos com PBS/Tween 0,5% (para remover ligações 

inespecíficas). Diluímos os anticorpos secundários a 1:200 em PBS/BSA/DAPI. 

Aplicamos aproximadamente 40ul das diluições em cada corte e incubamos no 

escuro em T.A por 45 minutos, em câmara úmida. Submetemos as lâminas a 5 

banhos com PBS/Tween 0,5% por 3 minutos e secamos cuidadosamente o corte. 

Montamos em Hydromount ® entre lâmina e lamínula e armazenamos as 

preparações a 4 ºC no escuro, no máximo por 72 horas, até a aquisição das imagens 

no microscópio confocal a laser (Bio-Rad MRC 1024 laser scanning confocal). 

 

3.16. Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do 

programa Prisma®. As análises de quantificação e variação de expressão 

proteica foram realizadas com o programa Decyder®, com a análise dos 

grupos dois a dois, utilizando o teste t-Student com Mann-Whitney. Análises 

entre mais de dois grupos concomitantemente foram realizadas por ANOVA. 

Os valores de “delta” obtidos para a quantificação das proteínas é feito 

pelo programa Decyder® e seus valores indicam expressão diferencial quando 

são superiores a 1,0 (aumento da expressão) ou quando são menores do que -

2,0 (diminuição da expressão). Todas as análises foram feitas sem assumir 

distribuição normal dos valores. 

O valor de score do IPA® é calculado pelo teste exato de Fisher, sendo 

que o valor de p é calculado como sendo o antilogaritmo do score. Dessa 

forma, um score de 25 significa um valor de p igual a 10-25. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Análise histológica 

A análise microscópica dos fragmentos valvares mostrou a presença de 

infiltrado inflamatório e grande celularidade, bem como neovascularização de 

paredes espessas nas amostras provenientes de pacientes com doença 

reumática cardíaca e insuficiência valvar (DRC-INS), enquanto que nas 

amostras provenientes de pacientes com estenose mitral (DRC-EST) observou-

se elevado grau de calcificação. Diferentemente, nas amostras dos pacientes 

com degeneração mixomatosa (DMX) observou-se deposição de material 

amorfo. O padrão encontrado para os pacientes foi diferente do padrão do 

tecido valvar normal. A Figura 4 mostra imagens de cortes microscópicos 

representativas das alterações observadas nos tecidos dos grupos estudados. 
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Figura 4: Análise histológica das biópsias utilizadas no estudo. As imagens são representativas do tecido valvar dos 
grupos avaliados (CTL: controle; DMX: degeneração mixomatosa; DRC-INS: doença reumática cardíaca com insuficiência; 
DRC-EST: doença reumática cardíaca com estenose). 
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4.2. Extração proteica em valvalva mitral humana 

O processo de extração de proteínas forneceu um rendimento que não 

variou significativamente em função da origem do material: controles (CTL), 

pacientes com doença reumática cardíaca (DRC) cursando com insuficiência 

(DRC-INS) ou estenose (DRC-EST), e degeneração mixomatosa (DMX). As 

únicas variações significativas foram dos indivíduos do grupo CTL e do grupo 

DRC-EST que apresentaram rendimento mais baixo em relação à valva de 

origem suína, como mostra a Figura 5. A valva proveniente de porco, 

identificada como “suíno” foi inserida para comparação, uma vez que a 

otimização do método foi feita nesse material.  
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Figura 5: Avaliação do rendimento da extração proteica em relação aos grupos. 

Rendimento da extração em cada grupo: CTL- controle; DMX- pacientes com 

degeneração mixomatosa; INS e EST- pacientes com doença reumática portadores de 

insuficiência (INS) ou estenose (EST) valvar. Rendimento em relação ao peso do 

fragmento de biópsia utilizada. Teste t de Student: *p<0,05; **p<0,01 
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4.3. Análise do padrão eletroforético das proteínas de valva mitral 

O padrão proteico em gel unidimensional (1-DE) das proteínas de valva 

mitral foi comparado com extração em material suíno (valva). A Figura 6 

representa o resultado da análise das extrações. Não foi possível estabelecer 

um padrão diferencial significativo entre as amostras extraídas a partir dessa 

análise por 1-DE. As proteínas são mais abundantes na região superior do gel 

(maior massa molecular). As bandas são bem definidas, permitindo análise 

posterior por DIGE®, e não houve degradação aparente durante o processo de 

extração. 

 

 

Figura 6: Análise eletroforética das proteínas de valva mitral humana e 

suína. MM: marcador de peso molecular; Controle: amostras do grupo 

controle; DMX: amostras do grupo degeneração mixomatosa; INS: amostras do 

grupo DRC com insuficiência; EST: amostras do grupo DRC com estenose. 

Foram utilizados 20 µg de proteína por raia. A figura é representativa das 

extrações realizadas 
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4.3.1. Separação de proteínas por eletroforese bidimensional 

Padronização do método 

As primeiras separações eletroforéticas não atingiram a resolução de 

imagem necessária para um estudo proteômico de larga escala, possivelmente 

devido a interferentes, como glicanos de matriz extracelular, que aderem às 

proteínas ou alteram sua migração. Após a padronização com rompimento do 

tecido em equipamento Precellys®, sonicação do extrato e diálise da amostra 

foi possível a separação de 468 spots bem definidos no material valvar 

humano, conforme mostrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Perfil eletroforético bidimensional em valva mitral humana após 

padronização da extração de proteínas. Extrato mitral humano (400µg 

proteína), em fita de IEF 3-10 (13 cm). Proteínas extraídas por rompimento do 

tecido em equipamento Precellys ®, com posterior sonicação e diálise. Gel 

corado com Coomassie coloidal G-250 
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4.3.2. Gel bidimensional de valva mitral  marcado por DIGE 

Um exemplo de gel obtido em material humano após marcação com os 

fluoróforos Cy2, Cy3 e Cy5, bem como a sobreposição das imagens, é 

mostrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Marcação das proteínas por DIGE em valva mitral humana. 

(a) Sobreposição das imagens obtidas pela marcação com Cy2 (b), Cy3 (c) e 

Cy5 (d).Fita de IEF 24 cm, pH 3-11NL, gel SDS-PAGE 10%, 50 µg de proteínas 

marcadas com cada fluoróforo 

 

 

 

4.4. Identificação global das proteínas de valva mitral humana 

Com base no resultado da padronização de extração, foi feita uma 

eletroforese preparativa com o pool de proteínas das amostras do estudo, em 
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gel maior, de 20 x 24 cm. Para tal, foi realizado novo experimento, utilizando 

650 µg de proteínas em fita de 24cm, com intervalo de pH de 3-11NL, para 

permitir melhor separação eletroforética. Este possibilitou a detecção de 451 

spots, dos quais a maioria foi excisada para identificação, conforme Figura 9. 

 

 

Figura 9: Perfil eletroforético global de valva mitral humana. Fita de IEF de 

24 cm, pH 3-11NL, corado por Coomassie coloidal G-250; 650 µg de proteínas. 

As setas indicam as identificações de cada spot 

 

Estas proteínas foram identificadas por ESI-qToF, tendo como 

parâmetros as relações massa/carga dos peptídeos, com posterior 

fragmentação dos íons mais intensos (Tabela 1 suplementar). Nessa tabela, as 

proteínas identificadas estão agrupadas por função biológica. Identificamos 63 

proteínas distintas, algumas das quais presentes em mais de um “spot”, 

sugerindo a presença de isoformas, modificações pós-traducionais (MPTs) ou 
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clivagens da proteína. Dos “spots” identificados, 47 contém proteínas de matriz 

extracelular, 39 de citoplasma, 12 de membrana, 8 nucleares e três são 

proteínas mitocondriais. Destes, foi possível identificar 30 proteínas de 

citoplasma, 23 de matriz extracelular, 7 proteínas nucleares e três 

mitocondriais, segundo análise pelo IPA® (Ingenuity Pathway Analysis). 

 

4.5. Análise da expressão diferencial das proteínas por DIGE 

As diferenças na expressão proteica entre os grupos foram avaliadas 

nos géis bidimensionais. A combinação entre os “spots” similares nos 

diferentes géis foi feita de maneira automatizada com base na imagem do pool 

de cada gel (marcação com Cy2) e conferida manualmente. Os “spots” 

presentes em pelo menos 85% dos géis foram considerados para análise. Esta 

análise identificou 24 “spots” diferencialmente expressos entre os grupos, 

correspondendo a 28 proteínas identificadas, quando comparados dois a dois, 

pelo teste t de Student (significância estatística para p<0,05). Os resultados 

obtidos a partir desta análise são mostrados a seguir.  

 

4.5.1. Agrupamento das variações de expressão  

A análise da variação dos “spots” foi agrupada por Diagrama de Venn, 

conforme a Figura 10, utilizando-se os 24 “spots” diferenciais (28 proteínas 

identificadas), com significância estatística (p<0,05; t-Student). Os grupos com 

doença valvar (DRC-INS, DRC-EST e DMX) foram comparados ao grupo CTL. 

As proteínas com aumento de expressão estão identificadas por uma seta para 

cima e pela cor vermelha, a diminuição por uma seta no sentido contrário e 
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pela cor preta. Pode-se observar que não há proteína que tenha apresentado 

diferença de expressão nas três doenças valvares estudadas.  

A Figura 10a mostra os “spots” diferenciais com as respectivas 

identificações proteicas, segundo a nomenclatura Swissprot. A Figura 10b 

mostra o número de “spots” diferencialmente expressos nos grupos, para maior 

clareza quanto ao compartilhamento de alterações significativas. Uma vez que 

as proteínas identificadas podem apresentar-se em mais de um “spot”, bem 

como cada “spot” pode conter mais de uma proteína, a Figura 10c apresenta a 

relação de proteínas diferencialmente expressas.  As proteínas vimentina e 

proteína ácida de fibra glial (GFAP) (“spot” número 1697) apresentam-se 

diferencialmente expressas tanto no grupo DRC-INS quanto no DRC-EST, bem 

como a proteína vitronectina, que apresenta-se aumentada em “spots” diferentes 

nestes grupos. Observe-se que a proteína prolargina aparece no grupo DRC-

EST tanto aumentada quanto diminuída, por ter sido identificada em mais de um 

“spot”. Não há proteína diferencialmente expressa tanto por indivíduos DRC-INS 

e DMX. Foi identificado um “spot” correspondendo à citoqueratina (número 

1159), que consta da identificação geral das proteínas (Tabela 1 suplementar), 

mas que pode ser produto de contaminação, uma vez que só foi descrito em 

epiderme em fase terminal de diferenciação. Já considerando-se os grupos 

DRC-EST e DMX, duas proteínas: biglican e apolipoproteína A1, são 

diferencialmente expressas. Para o “spot” 1439 a presença majoritária foi das 

proteínas biglican e septina-2, uma vez que suas abundâncias são semelhantes, 

segundo o parâmetro emPAI do Mascot. Considerando todas as proteínas 

diferencialmente expressas entre os grupos que estão sendo mostradas na 

Figura 10, a maioria delas apresenta expressão alterada em um único quadro e 

podem representar alterações específicas de cada valvulopatia. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

Figura 10: Diagrama de Venn para os spots diferenciais. a) O Diagrama 

mostra os 24 spots diferenciais nos grupos (INS, EST e DMX) em relação ao 

grupo CTL, com as respectivas identificações protéicas. (↑): aumento na 

expressão; (↓): diminuição na expressão. Os spots 813 e 1765 não puderam 

ser identificados; b) Análise de acordo com o número de “spots”; c) Análise 

pelas proteínas identificadas em cada grupo. Teste estatístico: p<0,05 (teste t-

Student) 

 

Análise do grupo DRC, compreendendo DRC-INS juntamente com 

DRC-EST, mostrou as alterações significativas (p<0,05; teste t de Student) 

representadas na Tabela 8. Destas, 5 proteínas foram caracterizadas com 

expressão aumentada no grupo DRC (vimentina, GFAP, lumican, fibromodulina 

e vitronectina), e três proteínas diminuídas, colágeno do tipo-VI, prolargina e 

cadeia pesada de IgG-2. 
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Tabela 8: Alterações de expressão proteica observadas no grupo DRC versus 

o grupo CTL 

Aumentadas Diminuídas 

Vimentina (~40 kDa)* Colágeno VI 

GFAP** Prolargina 

Lumican Cadeia pesada de IgG-2 

Fibromodulina  

Vitronectina  

* Vimentina: pode ser uma isoforma ou produto de degradação 

**GFAP: Proteína Ácida de Fibra Glial 

 

4.5.2. Análise de agrupamento hierárquico 

O método de análise por “Agrupamento Hierárquico” (Hierarchical 

Clustering) busca padrões de expressão diferencial das proteínas 

independentemente do grupo a que pertencem. Devido a sua importância na 

resposta inflamatória e imune, além dos 25 “spots” diferencialmente expressos, 

foram inseridos nesta análise 3 “spots” que não apresentam diferenças de 

expressão significativas entre os grupos. São estes os “spots” de números 

1357 – proteína C3 do complemento (DMX x DRC-INS: p=0,05); 1354 – 

Enolase A (DMX x DRC-INS: p=0,05); 1525 – Anexina A2 [CTL x (DRC-EST + 

DMX): p=0,05]. Estes foram inseridos porque contém proteínas importantes na 

resposta imune (proteína C3 do complemento e Enolase A) e uma proteína 

estrutural e anti-apoptótica importante (Anexina A2). 

Estes resultados mostraram que cada grupo (DRC-INS, DRC-EST, DMX 

e CTL) apresentou um perfil diferencial distinto de expressão proteica visível 
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pela distribuição do aumento/diminuição da expressão de proteínas (Figura 11). 

O dendrograma na porção superior da Figura 11 mostrou uma primeira divisão 

que separa os indivíduos com DRC daqueles que não apresentam DRC (CTL e 

DMX). O perfil de expressão proteica também separou as amostras dos grupos 

DRC-INS e DRC-EST. 

As proteínas estão relacionadas por similaridades nos padrões de 

variação de sua expressão. Pode-se observar, por exemplo, que as proteínas 

peroxirredoxina (“spot” 1758) e transgelina (“spot” 1790) possuem padrões de 

variação de expressão muito semelhantes, assim como enolase A (“spot” 1354) 

e a proteína C3 do complemento (“spot”1357), biglican (“spot” 1456) e anexina 

A1 (“spot” 1820), bem como o “spot” número 1439 que corresponde a biglican e 

septina-2 com uma isoforma da vimentina (“spot” 1793). Os demais padrões de 

variação não se encontram tão firmemente ligados, como mostra a Figura 11. 

Nesta Figura 11, no extremo direito, foram inseridas as identificações 

das proteínas. Os “spots” de número 813 e 1765 não foram identificados. 

A análise em conjunto dos resultados de PCA e agrupamento 

(Figuras  10 e 11) permitiram inferir que os dois grupos de DRC, que se 

apresentam vizinhos nos gráficos obtidos, mesmo com lesões valvares 

diferentes apresentaram alterações de expressão proteica similares, e as 

alterações mais diversas destes são do grupo com degeneração mixomatosa, 

com um padrão bem diverso. O grupo de indivíduos sem valvulopatias (CTL) 

apresentou padrão de expressão homogêneo e diferencial intermediário entre 

as duas valvulopatias. 
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Figura 11: Agrupamento hierárquico, de acordo com a expressão proteica diferencial. Em vermelho: aumento de expressão 
proteica relativa; em verde: diminuição; em branco: spots não detectados. Coluna: indivíduos; Linha: proteína. As chaves na borda 
superior agrupam os indivíduos por similaridades de expressão e as chaves no canto esquerdo representam as proteínas, agrupadas 
também por similaridades de expressão.    denota os “spots” que não tiveram expressão diferencial nos grupos, as diferenças foram 
apenas individuais. O agrupamento foi feito por correlação de Pearson, com ligação completa entre as variáveis para os “spots” e para os 
indivíduos. 
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4.5.3. Análise de componente principal (PCA) 

A análise de PCA, que avalia padrões de dispersão dentro de cada 

amostra, mostrou que dentro de cada grupo os padrões de expressão proteica 

foram semelhantes entre as amostras. Desta forma, o método de análise 

permitiu o agrupamento de populações semelhantes para cada grupo de 

estudo, conforme representado na Figura 12. Para esta análise foram incluídos 

somente os 24 “spots” diferencialmente expressos em relação ao grupo 

controle. Esta análise também mostrou grandes diferenças entre os grupos 

DRC-INS e DRC-EST, já em uma separação por 2 componentes. Já as 

amostras DMX e CTL também se apresentaram mais segregadas, conquanto 

mais homogêneas no conjunto das expressões proteicas. A separação por 

PCA tomando-se 5 componentes é capaz de distinguir estes 4 grupos. 
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Figura 12: Representação da distribuição por PCA segundo o grupo. Em 
amarelo: grupo CTL; em vermelho: o grupo DMX; em verde: o grupo DRC-INS; 
e em cinza: o grupo DRC-EST. Análise em 5 componentes principais, que 
avaliam a dispersão dos padrões de expressão proteica. Cada ponto 
representa um indivíduo do grupo. Os círculos pontilhados foram inseridos 
manualmente para facilitar a visualização dos agrupamentos. 

 

4.5.4. Funções Biológicas Alteradas 

A Tabela 9 mostra os “spots” diferenciais, com as identificações 

respectivas nos grupos estudados. O valor de delta refere-se ao aumento (valor 

positivo) ou diminuição (valor negativo) segundo o resultado do programa 

utilizado (Decyder). O valor de p foi obtido a partir do teste estatístico t de 

Student para os pares de grupos. Os processos biológicos apresentadas são 

provenientes de análise pelo GeneOntology, através do site PANTHER 

(www.pantherdb.org). As análises foram feitas a partir dos dados de expressão 

diferencial de “spots”, e não de proteínas, para que se possa melhor avaliar as 

alterações quantitativas estatisticamente significantes. Foram incluídos os 

http://www.pantherdb.org/
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valores de “p”, calculado por t-Student, e de delta, calculado a partir da 

comparação da expressão no grupo em estudo em relação ao grupo CTL, 

conforme descrito em Materiais e Métodos (análise estatística). 

Na DRC-INS (Tabela 9a), as alterações biológicas mais prevalentes 

foram de organização celular e resposta imune. Na DRC-EST (Tabela 9b), 

foram de proteínas envolvidas com metabolismo celular e na resposta imune 

também. Dentre as alterações observadas na DMX (Tabela 9c), a mais 

importante foi em relação a proteínas com papel no metabolismo celular, e 

outras, como endocitose, apoptose, estresse celular. As alterações biológicas 

compartilhadas (Tabela 9d) foram poucas e refletem alterações no 

metabolismo e organização celular. As funções e processos biológicos aqui 

descritos refletem os achados da base de dados consultada. Uma vez que 

estudos moleculares em valva mitral são muito escassos, não temos 

fundamentação experimental, até o momento, para avaliar se estas alterações 

são as mais importantes para as doenças estudadas. 
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Tabela 9: Identificação das proteínas 

a) “spots” com expressão diferencial exclusivamente na DRC-INS 

Proteína Delta P 
Nº 

UNIPROT 
Código de 

Acesso 
Localização Celular Processo Biológico 

Proteína ácida de fibra glial 1,38 0,014 P14136 GFAP_HUMAN Citoplasma Organização celular 

Vimentina 1,38 0,014 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma Organização celular 

Vitronectina 1,38 0,014 P04004 VTNC_HUMAN Matriz extracelular Organização de matriz 

Transgelina 2,00 0,033 Q01995 TAGL_HUMAN Citoplasma Contração muscular 

Fragmento de citoqueratina -2,08 0,017 P04264 K2C1_HUMAN Citoplasma Citoesqueleto 

Prot. oligomérica de matriz de cartilagem -1,83 0,036 P49747 COMP_HUMAN Matriz extracelular Organização de matriz 

Colágeno do tipo VI  -1,82 0,045 P12109 CO6A1_HUMAN Matriz extracelular Organização de matriz 
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b)  “spots” com expressão diferencial exclusivamente na DRC-EST 

Proteína Delta p 
Nº 

UNIPROT 
Código de 

Acesso 
Localização Celular Processo Biológico 

Fibromodulina* 1,82 0,001 Q06828 FMOD_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Lumican* 1,82 0,001 P51884 LUMI_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Albumina 2,01 0,034 Q56G89 Q56G89_HUMAN Secretada Transporte de proteínas 

Alfa-1-antiquimiotripsina 2,01 0,034 P01011 AACT_HUMAN Secretada Resposta inflamatória 

Fibromodulina* 2,01 0,034 Q06828 FMOD_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Lumican* 2,01 0,034 P51884 LUMI_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Vitronectina 2,01 0,034 P04004 VTNC_HUMAN Matriz extracelular Resp. imune: inibe complemento 

Arf-GAP com domínio SH3 proteína 2 2,39 0,002 O43150 ASAP2_HUMAN Membrana celular Metabolismo 

Similar a alfa-2-HS-glicoproteína 2,57 0,036 B7Z8Q2 B7Z8Q2_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Prolargina* 2,57 0,036 P51888 PRELP_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Proteína relacionada a haptoglobina -4,05 0,01 P00739 HPTR_HUMAN Secretada Metabolismo 

Prolargina* -2,31 0,02 P51888 PRELP_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Prot. ligadora de 
fosfatidiletanolamina 

-2,26 0,05 P30086 PEBP1_HUMAN Citoplasma Transdução de sinal 

Superóxido dismutase (Cu-Zn) -1,71 0,04 P00441 SODC_HUMAN Citoplasma Estresse oxidativo 

*Proteínas identificadas em mais de um "spot" 
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c)  “spots” com expressão diferencial exclusivamente na DMX 

Proteína Delta p 
Nº 

UNIPROT 
Código de 

Acesso 
Localização Celular Processo Biológico 

Biglican* -1,57 0,048 P21810 PSG1_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Septina-2 -1,57 0,048 Q15019 SEPT2_HUMAN Citoplasma Divisão celular 

Epsina-1 -1,73 0,026 Q9Y6I3 EPN1_HUMAN Citoplasma e membrana Endocitose 

Lumican -1,73 0,026 P51884 LUMI_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

Vimentina -1,73 0,026 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma Organização celular 

Transgelina -2,09 0,034 Q01995 TAGL_HUMAN Citoplasma Metabolismo 

Superóxido dismutase (Mn) -2,26 0,003 P04179 SODM_HUMAN Citoplasma Estresse oxidativo 

Anexina-A1 -2,38 0,009 P04083 
ANXA1_HUMA

N 
Citoplasma e membrana Anti-apoptose / anti-inflamatória 

Biglican* -2,52 0,036 P21810 PSG1_HUMAN Matriz extracelular Metabolismo 

*Proteínas identificadas em mais de um "spot" 
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d)  “spots” com expressão diferencial compartilhada por mais de um grupo 

  
Proteína Delta P 

Nº 
UNIPROT 

Código de 
Acesso 

Localização Celular Processo Biológico 

↑DRC-EST e DMX Apolipoproteína A1 2,86 0,025 P02647 APOA1_HUMAN Secretada Metabolismo 

↓DRC-EST e DMX Biglican -1,88 0,007 P21810 PGS1_HUMAN Matriz extracellular Metabolismo 

↑ DRC-INS  e  
DRC-EST 

Proteína ácida de fibra glial 2,38 0,004 P14136 GFAP_HUMAN Citoplasma Organização celular 

Vimentina 2,38 0,004 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma Organização celular 
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4.6. Validação dos Resultados de expressão diferencial 

Algumas proteínas identificadas nos experimentos de 2D-DIGE, 

importantes para manutenção da integridade valvar, como visto anteriormente 

através de análises in silico, foram validadas por Western Blotting em 

membrana de nitrocelulose e reação com anticorpos específicos. Os grupos de 

validação continham: 6 indivíduos sem valvulopatia, 5 indivíduos com 

degeneração mixomatosa, 6 indivíduos com insuficiência mitral reumática e 6 

indivíduos com estenose mitral reumática. As proteínas foram selecionadas 

com base na sua expressão diferencial entre os grupos, na sua importância 

para a estrutura da matriz extracelular e na possível relevância para a DRC. A 

imagem composta a partir das membranas de “blotting”, reveladas por ECL é 

apresentada na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Imagem representativa das membranas de Western Blotting. 

CTL: grupo controle; DMX: grupo com degeneração mixomatosa; DRC-INS: 

grupo doença reumática cardíaca com insuficiência; DRC-EST: grupo doença 

reumática cardíaca com estenose; CO6A1: cadeia A1 do colágeno tipo VI; 

VTNC: vitronectina; LUMI: lumican; ACT: actina. 
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4.6.1. Vimentina 

Foi observado nos experimentos de 2D-DIGE um spot com massa 

aparente de cerca de 40 kDa diferencialmente expresso, no qual foi identificada 

a proteína Vimentina. Para avaliar a relação deste “spot” com a proteína 

íntegra, que possui 54 kDa, nós realizamos testes de Western contra vimentina 

e comparamos as bandas correspondentes a duas formas mais leves desta 

proteína (Banda-1: 54 kDa; Banda-2: 45 kDa; Banda-3: 42 kDa). A proteína 

íntegra também foi visualizada nos experimentos de 2D-DIGE, entretanto não 

teve expressão diferencial entre os grupos. A banda-1 corresponde à proteína 

íntegra, e as demais a formas de degradação ou isoformas da proteína. Os 

resultados destas análises estão na Figura 14. Esta análise permite inferir que 

a banda correspondente ao “spot” 1697, diferencialmente expressa, seja a 

Banda-3, com 42 kDa.   
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Figura 14: Avaliação da expressão diferencial das diferentes bandas 

identificadas como Vimentina. a) Imagem das membranas após revelação, 

mostrando as diversas bandas de Vimentina presentes em cada amostra. b) 

Relação entre a banda de 45 kDa (Banda 2) e a de 54 kDa (Banda 1): Há 

aumento significativo na insuficiência reumática em relação ao grupo controle 

ou à DMX. c) Relação entre a banda de 42 kDa (Banda 3) e a de 54 kDa: há 

aumento significativo na insuficiência e na estenose reumáticas em relação ao 

controle ou à DMX. Análise estatística por t-Student 

 

 

A avaliação dos íons peptídicos tripsínicos identificados por 

espectrometria de massas (LC-ESI-MS/MS) mostrou que os fragmentos 

peptídicos estão na região N-terminal da proteína (Figura 15). O “spot” 

diferencialmente expresso foi encontrado na região de cerca de 40 kDa e pI de 

cerca de 4,5. A proteína íntegra (VIME_HUMAN) possui massa de 53,7 kDa e 

pI 5,05, segundo a base de dados do UNIPROT (www.uniprot.org). Portanto, 

http://www.uniprot.org/
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sugere-se que haja uma quebra da proteína, mediada por enzima, ou defeito 

de produção, ou ainda que esta seja uma isoforma de menor massa molecular. 

 

 

Figura 15: Representação do MASCOT para os peptídeos identificados no 

spot 1697, referentes a vimentina (VIME_HUMAN). A sequência corresponde 

aos aminoácidos que compõem a proteína. As caixas destacam as sequencias 

cujos peptídeos (em vermelho) foram identificados por LC-ESI-MS/MS 

 

 

4.6.2. Colágeno do tipo-VI 

A análise dos experimentos de 2D-DIGE evidenciou um “spot” 

correspondendo ao colágeno do tipo VI com expressão diminuída nos 

indivíduos com insuficiência reumática, em cerca de 97 kDa. Os experimentos 

de Western Blotting mostraram duas bandas para esta proteína (Figura 16): 

uma mais pesada, com cerca de 100 kDa (Banda-1), e outra um pouco mais 

leve, com cerca de 95 kDa (Banda-2). A banda mais pesada apresentou-se 

diferencialmente diminuída no grupo DRC-INS. A banda mais leve não foi 

diferencialmente expressa. A Figura 16d mostra que a expressão total de 

colágeno do tipo VI está diminuída nos indivíduos com DRC.  
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Figura 16: Comparação da expressão de Colágeno do tipo-VI nos grupos 

estudados. a) Imagem das membranas marcadas para colágeno do tipo-VI 

(CO6A1_HUMAN); Análise densitométrica das bandas representadas: b) 

Banda 1 (com cerca de 100 kDa); c) Banda 2 (com cerca de 95 kDa); d) Grupo 

CTL x grupo DRC (INS e EST). Análise estatística por t-Student (p<0,05: 

significativo) 
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4.6.3. Vitronectina 

O proteoglicano de matriz vitronectina também foi detectado como 

diferencialmente expresso nos géis bidimensionais. Para confirmar sua 

expressão diferencial, foi realizado o experimento de Western Blotting 

representado na Figura 17. Nota-se que DMX e DRC-EST mostram um 

aumento significativo da expressão de vitronectina quando comparados ao 

grupo CTL, entretanto, n grupo DRC-INS não há alteração significativa na 

expressão de vitronectina. 

 

Figura 17: Comparação da expressão de Vitronectina nos grupos 

estudados. a) Observa-se aumento da expressão de Vitronectina na DMX e na 

DRC-EST, comparado ao grupo CTL. b) Entre os grupos CTL e DRC, 

observamos aumento significativo na expressão de vitronectina. Análise 

estatística por t-Student (p<0,05: significativo) 

 

4.6.4. Lumican 

O proteoglicano Lumican também apresentou um “spot” com expressão 

diferencial aumentada nos experimentos de DIGE. Os resultados da Western 

Blotting são apresentados na Figura 18. Ao contrário do resultado do DIGE, 
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esta proteína encontrou-se diminuída na DMX e na DRC-EST. Provavelmente 

isso ocorre porque a taxa de glicosilação de Lumican é alta, gerando pelo 

menos 5 spots diferentes nos géis de 2-DE, e o anticorpo detecta a proteína 

core, ou seja, não distingue as formas de glicosilação existentes nesta 

situação. 

 

Figura 18: Expressão de Lumican nos grupos estudados. a) Os grupos 

DMX e DRC-EST apresentam diminuição de Lumican; b) Entre os grupos CTL 

e DRC, observamos diminuição significativa de lumican. Análise estatística por 

t-Student (p<0,05: significativo) 

 

4.7. Imunohistoquímica 

Para identificar a localização e intensidade de marcação de algumas das 

proteínas diferencialmente expressas, foram realizadas reações de 

imunoperoxidase em cortes histológicos de fragmentos de valva mitral dos 

indivíduos dos grupos de estudo. Os resultados são mostrados a seguir. 
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4.7.1. Vimentina 

O padrão de localização foi feito em comparação com o tecido valvar de 

indivíduo sem valvulopatia, no qual observamos marcação positiva 

uniformemente distribuída por todo o tecido (Figura 19a). Nos indivíduos do 

grupo DMX (Figura 19b), observamos a desestruturação da matriz valvar, com 

presença de grandes lacunas onde não há marcação de vimentina. A Figura 

19c, representativa do grupo DRC-INS, apresenta marcação menos uniforme. 

Em pacientes com DRC-EST (Figura 19d), observamos com mais intensidade 

a falta de uniformidade da marcação. 

 

 

Figura 19: Localização de vimentina em tecido valvar cardíaco. Técnica de 

imunoperoxidase, aumento 400x. Em marrom: marcação positiva para 

vimentina; em azul, núcleos celulares. a) Grupo controle (CTL); b) Grupo 

degeneração mixomatosa; c) Grupo doença reumática cardíaca com 

insuficiência; d) Grupo doença reumática cardíaca com estenose 
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4.7.2. Colágeno tipo-VI 

O grupo controle mostra estrutura positividade difusa e homogênea para 

colágeno (Figura 20a). No grupo degeneração mixomatosa, observamos 

marcação de colágeno difusa, mas com áreas de intensidade variável (Figura 

20b). Já no grupo com DRC-INS (Figura 20c) há marcação difusa e de 

intensidade variável desta proteína, exceto em parede vascular. Na Figura 20d, 

representativa de DRC-INS, e nas Figuras 20e e 20f, representativas do grupo 

DRC-EST, há também marcação positiva e difusa para esta proteína. 

 

 

Figura 20: Localização de colágeno tipo-VI em tecido valvar cardíaco. 

Técnica de imunoperoxidase, aumento de 400x. Em marrom: marcação 

positiva para colágeno do tipo-VI; em azul, núcleos celulares. a) Grupo controle 

(CTL); b) Grupo degeneração mixomatosa; c,d) Grupo doença reumática 

cardíaca com insuficiência; e,f) Grupo doença reumática cardíaca com 

estenose; em c) positividade difusa, exceto em parede vascular; d,e,f) 

positividade difusa 
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4.7.3. Lumican 

Para o proteoglicano lumican, cujo padrão de marcação no grupo CTL é 

apresentado na Figura 21a, se observa marcação fraca e focal no tecido valvar. 

A Figura 21b apresenta a marcação observada no grupo DMX, mais difusa e 

intensa. Nos grupos DRC-INS (Figura 21c) e DRC-EST (Figura 21d), observa-

se marcação mais difusa e de intensidade variável. 

 

Figura 21: Localização de lumican em tecido valvar cardíaco. Técnica de 

imunoperoxidase, aumento de 400x. Em marrom: marcação positiva para o 

lumican; em azul, marcação dos núcleos celulares. a) Grupo controle (CTL); b) 

Grupo degeneração mixomatosa; c) Grupo doença reumática cardíaca com 

insuficiência; d) Grupo doença reumática cardíaca com estenose 

 

4.8. Colocalização de colágeno do tipo-VI e lumican 

Os experimentos de microscopia confocal evidenciaram um padrão 

bastante distinto de distribuição das proteínas colágeno tipo-VI e lumican entre 
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os grupos CTL e DRC. O colágeno tipo-VI (em vermelho), e o lumican (verde). 

Em azul (DAPI), os núcleos celulares. No grupo CTL, a colocalização entre as 

duas proteínas é pouca (Figura 22a), com o colágeno localizado na região mais 

interna das fibras, circundado pelo lumican. Na DMX, a distribuição das duas 

proteínas é basicamente igual ao grupo CTL (Figura 22b). Na DRC, o colágeno 

tipo-VI está restrito basicamente às regiões de fibrose, onde se colocaliza com 

o lumican (em alaranjado na Figura 22c). 

 

Figura 22: Colocalização de colágeno tipo-VI e lumican. Em vermelho: 

colágeno tipo-VI, em verde: lumican, em azul, DAPI. a) Grupo controle (CTL); 

b) Imagem representativa do grupo DMX, com marcação difusa de colágeno, 

semelhante ao grupo CTL; c,d) Imagens representativas dos grupos DRC-INS e 

DRC-EST, nos quais o colágeno colocaliza-se com lumican nas regiões de fibrose. 
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4.9. Alterações das vias funcionais nas doenças valvares 

As alterações metabólicas/funcionais decorrentes da expressão proteica 

diferencial nas doenças estudadas foram determinadas com o auxílio do 

software Ingenuity Pathway Analysis ® (IPA), bem como a localização celular 

das proteínas. Sumariamente, o IPA cria uma rede de interações entre as 

moléculas (proteínas, cofatores, genes, mRNA, microRNAs) em estudo, a partir 

de um banco de dados regularmente atualizado, conectando-as entre si e com 

moléculas-chave de vias funcionais implicadas, mesmo que essas não tenham 

sido alvo do estudo. As conexões resultantes são analisadas de acordo com as 

vias funcionais em que se enquadram. As representações das redes de 

interação observadas são mostradas nas Figuras 23 a-d, segundo o 

compartimento celular: núcleo, citoplasma, membrana citoplasmática e espaço 

extracelular. Todas as proteínas constantes da Análise de Venn (Figura 10) 

foram inseridas nesta análise, para que fosse possível analisar todas as 

possibilidades de redes de interações. Desta forma, foi inserido um total de 28 

proteínas identificadas, e as expressões diferenciais em cada grupo foram 

avaliadas. A rede de interações é automaticamente ajustada para contemplar 

35 moléculas em cada análise, para maior significância biológica dos 

resultados, segundo as informações do próprio programa. As redes mostradas 

usam não somente as proteínas diferencialmente expressas, alvo das buscas, 

mas também mostra outras proteínas envolvidas na rede de interações 

construída pelo programa, que podem ter sido identificadas nas amostras 

estudadas por DIGE, ou não. As moléculas envolvidas, mas não identificadas 

no nosso estudo, aparecem em fundo branco nas figuras. Para a avaliação das 
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diferenças de expressão, são usados os mesmos valores fornecidos pelo 

Decyder™, com o qual avaliamos as diferenças de expressão nos géis 

bidimensionais. Esses valores são inseridos no formato de tabela de expressão 

diferencial, sempre comparados ao grupo CTL, e o resultado da análise é uma 

rede de interações. O objetivo desta análise é melhor avaliar as redes de 

interação entre as proteínas para verificar quais proteínas podem ocupar 

papéis importantes nas alterações metabólicas e estruturais celulares nas 

doenças avaliadas. 

A Figura 23a permite observar que o maior número de moléculas 

presentes em interações diferenciais do grupo DRC (incluindo DRC-INS e 

DRC-EST) está localizado no espaço extracelular, com 16 proteínas, das quais 

quatro foram identificadas nos experimentos de DIGE (apolipoproteína A1, 

lumican, colágeno do tipo VI e prolargina), no citoplasma foram identificadas 

vimentina e citoqueratina-1, no núcleo foi identificado o fator indutor de 

desenvolvimento e diferenciação-2 (ASAP2) e em local não definido, a 

citoqueratina, que, inclusive, não participa de interações importantes na via 

estudada, como pode ser observado na Figura 23a. Este grupo apresenta um 

total de 7 proteínas diferencialmente expressas envolvidas na rede de 

interações que são sugestivas de ativação da apresentação de antígeno, 

resposta imune humoral e resposta inflamatória (apolipoproteína A1, fator de 

desenvolvimento e diferenciação-2, colágeno do tipo VI, citoqueratina-1, 

lumican, prolargina e vimentina), segundo análise pelo IPA, com score de 21, 

que significa que a chance de a rede formada ser ao acaso é de 1x10-21. 

Os principais “nós” desta rede correspondem às moléculas: vimentina, com 14 

interações; TNF-alfa, com 13 interações; e alfa-catenina, com 10 interações. 
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A Figura 23b mostra a rede de interações alteradas no grupo de 

pacientes com DRC-INS, exclusivamente. Observa-se que o maior número de 

moléculas presentes em interações diferenciais está dividido entre o citoplasma 

e o espaço extracelular, com 11 proteínas em cada. Das proteínas identificadas 

por DIGE, três estavam presentes no espaço extracelular e cinco no 

citoplasma. Neste grupo foram observadas alterações de 7 proteínas 

diferencialmente expressas envolvidas na rede de interações que levam a 

alterações funcionais relacionadas a desenvolvimento e organização celular, 

que são colágeno do tipo VI, proteína oligomérica de matriz, proteína ácida de 

fibra glial, citoqueratina 1, transgelina, vimentina e vitronectina. O score para 

estas alterações é de 23. O TGF-beta parece ser fundamental para esta rede 

de interações, devido à sua interação direta e positiva sobre as duas proteínas 

diminuídas na matriz, proteína oligomérica de matriz (COMP) e colágeno do 

tipo VI. Os principais “nós” desta análise corresponderam às moléculas: 

vimentina, com 18 interações; TGF-beta, com 16; e transgelina, com 9 

interações. 

Já na estenose mitral reumática (Figura 23c) as principais alterações 

foram sugestivas de metabolismo de lipídeos, bioquímica de pequenas 

moléculas e movimentação celular, com score de 44 e as seguintes proteínas 

identificadas pelo DIGE: alfa-glicoproteína ácida, albumina, apolipoproteína A1, 

biglican, fibromodulina, proteína ácida de fibra glial, proteína relacionada a 

haptoglobina, cadeia pesada 1 e 2 de IgG, lumican, proteína ligadora de 

fosfatidiletanolamina, serpina-3, superóxido dismutase (Cu/Zn), vimentina e 

vitronectina. O compartimento com maior número de proteínas envolvidas foi o 

espaço extracelular, com 15 proteínas, das quais 10 foram identificadas no 
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DIGE. Além destas, mais 8 proteínas foram identificadas na rede de interações, 

sendo 4 de membrana e 4 citoplasmáticas. É importante observar que o NF-kB 

(intranuclear) e a p38-MAPK (intracitoplasmática) interagem com a maioria das 

proteínas dos diversos compartimentos. Esta rede de interações sugere que os 

nós principais sejam: NF-kB, com 19 interações; ERK, com 16 interações; 

MAPK, com 14 interações; e TGF-beta, com 11 interações. 

Na degeneração mixomatosa, as alterações de expressão mais 

significativas ocorreram nas vias envolvendo morte celular, metabolismo de 

lipídeos e bioquímica de pequenas moléculas, com score de 26, e 9 proteínas 

identificadas por DIGE envolvidas: anexina A1, apolipoproteína A1, biglican, 

citoqueratina-1, lumican, septina-2, superóxido dismutase (Mn), transgelina e 

vimentina, e score de 46. O compartimento com maior número de proteínas 

com expressão alterada foi o citoplasma, com 14 no total, das quais cinco 

foram diretamente identificadas, conforme a Figura 23d, três proteínas 

localizadas no espaço extracelular e uma na membrana. Da mesma maneira 

que na DRC, a rede sugere que os “nós” mais significativos sejam: ERK e NF-

kB, com 14 interações cada, alfa-catenina, com 12 interações, MAPK, com 10; 

e MMP-13, com 7 interações. 
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Figura 23a: Representação gráfica da rede de interações entre as proteínas 

diferenciais na DRC (INS e EST). Verde: proteínas com expressão diminuída; 

Vermelho: aumentada. Retângulo à direita: proteínas com localização desconhecida, 

ou não específica. Setas contínuas: interações diretas; tracejadas: indiretas; verde: 

supressão; vermelho: indução 
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Figura 23b: Representação gráfica da rede de interações entre as proteínas 

diferenciais na DRC-INS. Verde: proteínas com expressão diminuída; Vermelho: 

aumentada. Retângulo à direita: proteínas com localização desconhecida, ou não 

específica. Setas contínuas: interações diretas; tracejadas: indiretas; verde: 

supressão; vermelho: indução 
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Figura 23c: Representação gráfica da rede de interações entre as proteínas 

diferenciais na DRC-EST. Verde: proteínas com expressão diminuída; Vermelho: 

aumentada. Retângulo à direita: proteínas com localização desconhecida, ou não 

específica. Setas contínuas: interações diretas; tracejadas: indiretas; verde: 

supressão; vermelho: indução 
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Figura 23d: Representação gráfica da rede de interações entre as proteínas 

diferenciais na DMX. Verde: proteínas com expressão diminuída; Vermelho: 

aumentada. Retângulo à direita: proteínas com localização desconhecida, ou não 

específica. Setas contínuas: interações diretas; tracejadas: indiretas; verde: 

supressão; vermelho: indução 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho compara o perfil de expressão proteica do tecido 

valvar em lesões decorrentes da doença reumática cardíaca (DRC), e da 

degeneração mixomatosa (DMX), ambos em fase avançada. Os resultados são 

inéditos e indicativos de que a expressão diferencial de algumas proteínas 

pode estar relacionada à desestruturação da matriz, representada pelas 

alterações quantitativas de colágeno do tipo-VI, lumican, vitronectina, biglican, 

fibromodulina e proteína oligomérica de matriz de cartilagem (COMP), 

principalmente. Nossa análise por 2-DE possibilitou a identificação de 451 

spots comuns nos géis analíticos, sendo que destes, 24 “spots” foram 

diferencialmente expressos no tecido valvar, conforme já mencionamos, em 

função do quadro clínico, correspondendo a 28 proteínas. Além destas, 

identificamos outras proteínas adicionais, que permitiram complementar o 

painel proteico presente nos diferentes grupos. 

O processo autoimune na DRC envolve alterações de várias outras 

proteínas, como a vimentina, que apresentou aumento de expressão de uma 

isoforma de 40 kDa, possivelmente produto de degradação ou clivagem, uma 

vez que a proteína íntegra possui 54 kDa. Também houve diminuição da 

expressão de colágeno do tipo-VI, principalmente no processo que leva à 

insuficiência valvar (DRC-INS). Interessantemente, na estenose mitral 

(DRC-EST) e na degeneração mixomatosa (DMX) houve aumento de 

expressão de vitronectina, provavelmente envolvida no processo de rigidez 

valvar (149). O lumican encontrou-se diminuído na DMX e na DRC-EST apesar 
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de possuir alguma isoforma, representada por um “spot” diferencial, aumentada 

somente no grupo DRC(INS+EST), quando comparada ao grupo CTL. 

As análises computacionais em busca de vias que conectem as proteínas 

identificadas com expressão diferencial em cada valvulopatia sugeriram 

diversas alterações na estrutura da matriz extracelular, na membrana das 

células, em processos citoplasmáticos e mesmo em fatores de transcrição 

nucleares, específicos para cada valvulopatia. Um número relativamente 

pequeno de alterações quantitativas foi compartilhado entre as proteínas 

identificadas, provavelmente correspondentes a processos lesivos comuns. 

Estudo anterior mostrou que algumas proteínas diferencialmente 

expressas, como a vimentina, podem ser alvo de resposta por linfócitos T 

infiltrantes de valvas em pacientes com DRC (150). É possível inferir que outros 

mecanismos de mimetismo molecular, espalhamento de epitopos e 

degeneração do TCR parecem estar envolvidos na sua patogênese (24). 

Tais mecanismos compreendem o reconhecimento compartilhado de proteínas 

da bactéria causadora da orofaringite e proteínas cardíacas por clones de 

linfócitos T, principalmente infiltrantes das valvas, onde os danos são mais 

graves e as lesões progressivas, conforme ocorrem os episódios de 

reagudização da doença. Já a degeneração mixomatosa é uma doença de 

curso degenerativo e de caráter não-inflamatório, na qual as alterações 

protéicas possivelmente estejam relacionadas com a patogênese da doença. 

Há poucos estudos que abordem sua patofisiologia a partir de fragmentos 

valvares humanos, sendo os modelos caninos os mais estudados. No presente 

trabalho, identificamos diversas proteínas intra e extracelulares com expressão 

alterada e que certamente estão envolvidas no processo autoimune da DRC, 
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bem como no metabolismo celular em decorrência de DRC e DMX e que 

certamente contribuem para uma melhor compreensão da patofisiologia destas 

doenças crônicas, altamente debilitantes, de alta mortalidade, de etiologias 

diversas. 

A análise proteômica baseada em gel de SDS-PAGE para separação de 

proteínas em tecidos ricos em matriz extracelular, como é o caso da valva 

mitral, tem algumas dificuldades técnicas intrínsecas ao material, como baixo 

rendimento proteico e presença maciça de interferentes que tanto podem se 

ligar às proteínas quanto interferir na separação eletroforética e identificação 

espectrométrica. A padronização de um método que permitisse uma boa 

separação de proteínas por gel de SDS-PAGE com marcação por DIGE, por 

ser inédita neste tecido na época em que foram realizados os experimentos, 

demandou bastante tempo. A fim de se avaliar mais profundamente as 

proteínas envolvidas na progressão da doença foi utilizado material de valva 

mitral humana em fase de comprometimento avançado no presente estudo. Os 

resultados obtidos após a padronização mostraram géis reprodutíveis, com 

resolução que permitiu a análise proteômica subsequente, sendo bastante 

encorajadores. No presente trabalho, a eletroforese bidimensional tornou-se 

uma ferramenta importante por possibilitar a estimativa do envolvimento de 

modificações pós-traducionais na geração de neoautoantígenos na DRC, bem 

como a análise de fenômenos inesperados, como migração anômala de 

proteínas (151). Tal foi o caso do lumican, que apresentou um único “spot” 

diferencialmente aumentado na DRC-EST, e a confirmação por Western 

Blotting revelou diminuição quantidade total da proteína. 
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Padrões moleculares das doenças 

A análise do tecido valvar de pacientes com DMX permitiu detalhar quais 

seriam as semelhanças e diferenças na expressão proteica desta doença de 

etiologia diversa, mas pouco estudadas, em relação à DRC. Os estudos de 

patogênese da degeneração mixomatosa são realizados principalmente em 

modelos animais e mostram alterações degenerativas e acúmulo de material 

fibroso nas valvas mitral e aórtica (94, 98, 152). Ao mostrar que as amostras de cada 

grupo clínico se agrupavam, e a ordem esperada de diferença (DMX mais 

próximo de CTL, DRC mais distante) indicou que os perfis de expressão protéica 

eram específicos para cada doença. Nossos resultados de agrupamento 

hierárquico (Hyerarchical Clustering) indicam mecanismos diversos de iniciação 

e/ou de manutenção das lesões valvares. A comparação das expressões 

proteicas valvares entre DRC e DMX resulta, em grande parte, em alterações 

opostas. Tal achado é inédito, e nos leva a crer que os mecanismos de lesão 

são diversos em cada doença. Outros tecidos afetados por doenças reumáticas, 

como articulações e cartilagens foram anteriormente estudados por abordagens 

proteômicas. Dadas as dificuldades técnicas de sua análise por eletroforese 

bidimensional, foram propostas como alternativas estratégias livres de gel, 

devido ao baixo rendimento proteico e à grande quantidade de matriz 

extracelular (153). Entretanto,essas abordagens não permitem a avaliação da 

presença de Modificações Pós-Traducionais (MPTs, como glicosilação, 

citrulinação, fosforilação, oxidação, entre outras), que podem ser importantes 

para o estudo molecular das doenças. Muitas proteínas foram encontradas em 

mais de um “spot”, bem como cada “spot” podia conter mais de uma proteína. 
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Proteínas presentes em mais de um “spot”, com diferentes massas moleculares 

e / ou pontos isoelétricos, podem representar isoformas, MPTs, ou até mesmo 

artefatos da técnica. 

Com a análise de 5 componentes principais (PCA) foi possível separar 

claramente os 4 grupos de estudo (DRC-EST, DRC-INS, CTL e DMX), 

conforme a Figura 10. Além disso, a análise de agrupamento hierarquizado 

(“Hierarchical Clustering”) mostrou um claro padrão dentro de cada grupo 

(Figura 11), indicando que cada expressão protéica diferencial é específica 

para cada quadro patológico. Foram inseridos, para esta análise, três spots que 

contém proteínas importantes para a patogenia de doenças autoimunes que, 

no entanto, tiveram expressão diferencial limítrofe entre os grupos, de acordo 

com a análise estatística realizada. Foi incluída a proteína C3 do complemento 

(CO3_HUMAN), que é uma proteína importante na resposta imune celular e 

humoral, descrito anteriormente como de fundamental importância no processo 

de lesão à valva (56). A proteína enolase A (ENOA_HUMAN) foi inserida por 

estimular a ativação de plasminogênio na membrana de leucócitos (154), 

aumentando fibrose e degradação de elementos de matriz, e por estar 

envolvida na cascata de ativação de células T (155). A proteína anexina A2 

(ANXA2_HUMAN) é da mesma família que a anexina A1, identificada como 

diferencialmente expressa.em pacientes com DMX. Esta proteína tem função 

importante na manutenção da estrutura celular e na ativação de células 

endoteliais (156). Em concordância com a PCA, os resultados desta análise 

permitiram uma distinção entre os indivíduos com e sem DRC. Permitiu ainda 

que observássemos diferenças entre o grupo controle e os indivíduos com 
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degeneração mixomatosa (DMX). Outro achado interessante foi o fato de 

indivíduos com DRC apresentarem perfil proteico diverso de acordo com a 

disfunção valvar, em estenose (DRC-EST) e insuficiência (DRC-INS). 

Tomados em conjunto, estes resultados mostram que as diferenças de 

expressão proteica são importantes para classificar valvas mitrais acometidas 

pelas valvulopatias estudadas e têm potencial para atuar como biomarcadores 

destas doenças. 

 

Proteínas especificamente envolvidas em cada doença 

A partir do conjunto de proteínas identificadas, pudemos constatar que a 

maioria é de proteínas de matriz extracelular e secretadas. Tais resultados são 

concordantes com trabalhos anteriores, mostrando que o tecido valvar é 

majoritariamente composto por matriz de colágenos e proteoglicanos (78). Foi 

interessante observar que foram encontradas muitas proteínas secretadas no 

material estudado, provavelmente devido a fenômenos de adsorção a 

moléculas de matriz. Sua presença já foi observada em estudos proteômicos 

anteriores em tecidos cartilaginosos (140, 157) e mesmo em valvas cardíacas (78). 

Esta adsorção provavelmente reflete diretamente a concentração plasmática 

das proteínas, uma vez que mecanismos de adsorção ocorrem em razão 

estequiométrica. 

Exclusivamente na DRC-INS, em relação ao grupo CTL, duas proteínas 

estão diminuídas (colágeno do tipo VI e proteína oligomérica de matriz) e duas 

estão aumentadas (vimentina e transgelina). Já na DRC-EST, 7 proteínas 
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estão aumentadas (lumican, antiquimiotripsina, fibromodulina, prolargina, 

ASAP2 e dois “spots” com proteínas não identificadas) e 5 estão diminuídas 

(prolargina, cadeia pesada de IgG, proteína ligadora de fosfatidiletanolamina, 

superóxido dismutase (Cu/Zn), proteína relacionada a haptoglobina e 

peroxirredoxina), mostrando alterações proteicas específicas e distintas para 

cada disfunção valvar decorrente de DRC. Estudos que comparem 

molecularmente as alterações decorrentes desses dois tipos de lesão valvar 

reumática são inexistentes até onde sabemos, os que existem são 

principalmente de associação genética ou estudos clínicos(50, 99). Estes 

resultados, que mostram proteínas diferencialmente expressas entre os grupos 

DRC-INS e DRC-EST, em relação a valvas sem doenças, indicam processos 

bastante distintos, sendo que na estenose há mais proteínas envolvidas. 

Na DMX, 5 proteínas apresentam-se com expressão diminuída 

(septina-2, superóxido dismutase (Mn), transgelina, anexina A1 e vimentina). 

Estes resultados são indicativos de mecanismos diversos envolvidos no 

desencadeamento das lesões valvares, e na DMX são bastante diferentes 

da DRC. 

Outra observação intrigante foi a presença de apenas um pequeno 

número de alterações protéicas valvares compartilhadas por mais de um grupo. 

Não observamos alterações proteicas compartilhadas pelos 3 grupos, ou por 

DRC-INS e DMX. Já nos grupos com DRC-EST e DMX, a apolipoproteína A1 

estava aumentada, enquanto que biglican estava diminuída. Uma vez que 

nossos resultados foram obtidos em fragmentos de tecido valvar intensamente 

comprometido pelas doenças citadas, a presença de alterações específicas 

para a sua patogênese, muitas delas inéditas, foi muito interessante, porque a 



102 
DISCUSSÃO 

 

fibrose e a calcificação são, a princípio, desenlaces finais comuns a muitas 

lesões, não só valvares.  

Além disso, observamos que a proteína ácida de fibra glial (GFAP) e a 

vimentina, bom como a vitronectina, estavam aumentadas na DRC, tanto na 

insuficiência quanto na estenose valvar. Interessantemente, a vimentina (com 

massa de 54 kDa para a forma íntegra) apresentou massa molecular inferior, e 

corresponde possivelmente a uma forma degradada ou clivada, conforme os 

resultados apresentados, pois sua migração ocorreru na região de 40 kDa nos géis, 

e não foram identificados peptídeos de sua região C-terminal. A proteína íntegra 

também foi detectada nesses géis, bem como migração em pesos intermediários. 

A imunohistoquímica mostrou que a localização tecidual de vimentina é 

regularmente distribuída no tecido, ocorre um ligeiro aumento de marcação na 

região perivascular nas regiões de neoformação de vasos na DRC, como é de se 

esperar para esta proteína, bastante expressa em vasos sanguíneos (158). 

Nenhuma alteração de expressão proteica foi compartilhada entre os 3 

grupos, para nenhuma proteína, conforme análise do Gráfico de Venn. No 

entanto, uma mesma proteína pode encontrar-se aumentada ou diminuída em 

função do “spot” em que foi encontrada, podendo indicar diferentes isoformas 

ou modificações pós-traducionais (MPTs), que podem estar diferencialmente 

envolvidas na patogênese das doenças. 

 

Redes de interação 

A análise computacional das redes de interação entre as proteínas nos 

diferentes compartimentos celulares permitiu observar que a maior diversidade 
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de proteínas diferencialmente expressas encontra-se no citoplasma, dada a 

complexidade dos processos metabólicos que ocorrem nesse compartimento. 

A análise dos processos biológicos e interações moleculares alteradas, através 

do Ingenuity Pathway Analysis ® (IPA), permitiu uma avaliação mais detalhada 

desses resultados. Nossos resultados de 2D-DIGE indicaram o aumento de 

expressão em um “spot” de lumican, no grupo DRC(INS+EST). Entretanto, os 

resultados de validação mostraram que a proteína como um todo está diminuída 

na DRC-EST e na DMX. Esta proteína pode levar a um aumento de MBL2 

mediado pelo aumento de TNF-alfa (159). Trabalhos anteriores mostraram que 

indivíduos com genótipos produtores de altas quantidades de MBL2 têm 

associação com prognóstico desfavorável na DRC (160), com evolução para 

estenose, bem como o aumento de TNF-alfa no tecido valvar (12). É possível que 

esta diminuição de da expressão total do lumican nos grupos DRC-EST e DMX 

seja resultado da fase tardia em que foram obtidas as amostras, ou que haja 

algum componente genético que altere a produção desta proteína. Nesses 

indivíduos, mesmo o aumento de apolipoproteína-A1, que regularia 

negativamente MBL2, via diminuição do TNF-alfa (161), não deve ser suficiente 

para manter baixos níveis desta lectina, talvez devido ao genótipo de alta 

expressão desta molécula observado em muitos deles. Outra molécula que se 

liga diretamente a apolipoproteína-A1 é o domínio 4G de lectina do tipo C 

(CLEC4G), e está envolvida no reconhecimento de carboidratos no meio 

extracelular (162). Adicionalmente, é descrita interação molecular entre prolargina 

e colágeno do tipo-I com ligação molecular entre as duas proteínas e formação 

de uma membrana basal (163). Logo, a observação de diminuição de prolargina 

pode estar relacionada com a desorganização da matriz valvar. É importante 



104 
DISCUSSÃO 

 

observar que colágeno do tipo-VI está diminuído, segundo os resultados do 

presente trabalho, nas valvas do grupo de indivíduos com DRC-INS. Foi descrito 

anteriormente que essa proteína está amplamente distribuída em valvas 

cardíacas e sua diminuição contribui para a desorganização valvar (164). Nossos 

resultados também levam a sugerir o papel central da alfa-catenina na 

DRC(INS+EST), localizada como um importante “nó” nas interações, uma vez 

que esta se liga de maneira importante à vimentina no citoplasma. A alfa-

catenina é uma proteína que funciona como ponte entre os receptores de 

adesão de caderina e o citoesqueleto, e atua na ligação célula-a-célula (165). 

Logo, sua alteração quantitativa está envolvida com uma atividade alterada de 

recrutamento e adesão de endoteliócitos. 

Não existem, atualmente dados que correlacionem alfa-catenina e 

desenvolvimento de DRC. Possivelmente os resultados aqui apresentados, que 

correlacionam a alfa-catenina com as lesões valvares características da DRC, 

iniciem um novo campo de estudo a respeito do mecanismo subjacente ao 

desenvolvimento de lesões na valva mitral na DRC, e dos processos que levam 

à insuficiência ou à estenose mitral, uma vez que esta é uma proteína bastante 

expressa em endoteliócitos e envolvida na sua adesão. 

Interessantemente, observamos aumento da proteína ácida de fibra glial 

(GFAP) na DRC-INS, proteína bastante expressa em fibroblastos e que é 

regulada negativamente pelo TGF-β1, que por sua vez está aumentado na 

estenose valvar, conforme descrito anteriormente (166). O TGF-β1 está 

localizado em uma região importante de nó na DRC-EST: é possível que uma 

diminuição do TGF-β1 esteja ocorrendo, e, como conseqüência, o aumento de 



105 
DISCUSSÃO 

 
 

GFAP. O grupo exclusivamente com insuficiência valvar (DRC-INS), apresenta 

diminuição de duas proteínas importantes para manutenção da estrutura 

valvar, o colágeno do tipo VI e a proteína oligomérica de matriz de cartilagem 

(COMP). Uma vez que estas proteínas não possuem interação direta (167, 168), 

podemos especular que a diminuição de TGF-β1 pode estar envolvida com a 

expressão diminuída de COMP e colágeno do tipo-VI, e com a progressão do 

dano valvar. Até o momento, foram estudadas somente associações 

genotípicas desta citocina (12, 169) com o desenvolvimento de DRC. Estes 

resultados estão em acordo com estudos anteriores, que mostram correlação 

entre indivíduos com genótipos produtores de altas quantidades de TGF-β 

somente na DRC-EST (169). 

Já nos pacientes com DRC-EST, observamos expressão protéica 

diminuída da superóxido dismutase-Cu/Zn (SODC) e da proteína ligadora de 

fosfatidiletanolamina (PEBP1), provavelmente pela ativação da via NF-kB, uma 

vez que tanto SOD-mit quanto a PEBP1 são negativamente reguladas por este 

fator de transcrição. É possível, também, haver aumento da ativação de TGF-β 

nesta situação, uma vez que LDL oxidado, vimentina e p38-MAPK são 

indutores de sua ativação. O TGF-β regula positivamente a expressão de 

biglican (170), entretanto este proteoglicano tem expressão diminuída na EST. 

Mecanismos de degradação ou de perda de sustentação da matriz podem ser 

responsáveis por esta diminuição da expressão de biglican. É interessante 

também notar a diminuição de imunoglobulinas do tipo G (IgG) aderidas à valva 

nesta situação, quando comparado ao CTL. É provável que o dano valvar se 

mantenha nesta fase avançada da EST por mecanismos imunes pouco 
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dependentes de anticorpos, ou pelo aumento de stress celular, como se 

observa pela diminuição da SOD (Mn) (171, 172). 

Em relação ao grupo DMX, as proteínas diminuídas nesta condição 

foram, septina-2, biglican, superóxido dismutase-Mn (SOD-Mn), transgelina, 

anexina A1 e vimentina. Foi descrito anteriormente aumento de proteases 

nesta doença, tanto por métodos proteômicos quanto transcriptômicos, em 

tecidos de modelos animais (3, 93, 173). Apesar de não ser possível uma 

correlação direta, nossos resultados de diminuição da expressão de proteínas 

estruturais pode indicar que a ação de proteases nesta doença seja diferente 

da DRC. O aumento observado de LDL neste tecido pode estar relacionado ao 

aumento do receptor relacionado ao LDL do tipo 5 (Lrp5), relatado em valvas 

acometidas por DMX (89). Temos ainda a diminuição de SOD (Mn), indicando 

aumento do “stress” oxidativo na DMX. A diminuição de SOD (Mn) também 

pode ser responsável pelo aumento de expressão e ativação de 

metaloproteases, entre elas a MMP13 e de MMP2 (174), que estão envolvidas 

na mixomatogênese (175). A diminuição de septina A2 causa diminuição na 

capacidade de motilidade das células e de sua divisão (176). Duas proteínas 

estruturais, a vimentina e a transgelina, estão diminuídas, e indicam menor 

manutenção estrutural do citoesqueleto e da matriz extracelular (devido à 

diminuição de lumican e de biglican), e da membrana plasmática dos 

fibroblastos (pela diminuição de Anexina-A1). 

O aumento observado de expressão de Apolipoproteína-A1 na DRC-EST e 

na DMX já foi amplamente mostrado no contexto de doenças autoimunes, e, 

principalmente, por seu papel fundamental no risco cardiovascular (177, 178), 
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entretanto, ainda não havia sido descrito seu aumento na DMX. Seu aumento 

já foi observado por métodos proteômicos na estenose de aorta (179), por 

análise em 2D-DIGE do tecido humano. Foram observados anticorpos anti-

apolipoproteína-A1 em pacientes com lupus eritematoso sistêmico e com 

síndrome antifosfolípides (180). Como é uma proteína de fase aguda, e envolvida 

na ligação com muitas proteínas plasmáticas, é possível que o aumento desta 

proteína esteja relacionado ou com a apresentação de antígenos exacerbada, 

quanto com o desequilíbrio no metabolismo de lipídios. 

Os resultados aqui descritos pela primeira vez mostram alterações 

protéicas e metabólicas, pela análise da rede de interações das moléculas 

diferencialmente expressas,como alterações no metabolismo de lipídeos na 

DMX, morte celular e processos envolvendo bioquímica de pequenas 

moléculas. Um estudo recente bastante abrangente de expressão de proteínas 

em modelo de DMX em cães, por iTRAQ (94). avaliou a expressão diferencial de 

muitas proteínas, com alterações de desenvolvimento celular e aumento de 

enzimas proteolíticas.  

Outras alterações são exclusivas da doença reumática cardíaca com 

insuficiência valvar (DRC-INS), tais como desenvolvimento e morte celular, e o 

envolvimento da alfa-catenina. Na estenose valvar (DRC-EST), são 

metabolismo de lipídeos, bioquímica de pequenas moléculas e movimentação 

celular. Além disso, algumas alterações qualitativas de proteínas também 

podem estar correlacionadas com a autoimunidade, como a degradação da 

vimentina, que possivelmente leva a neoformação de vasos. Mecanismos 

envolvendo modificações pós-traducionais também podem produzir 



108 
DISCUSSÃO 

 

autoanticorpos e causar aumento da degradação de proteínas em doenças 

autoimunes (181), ou alteração funcional da proteína. A presença de anticorpos 

reativos a algumas das proteínas identificadas é condizente com as alterações 

de expressão proteica na DRC, decorrente de mecanismos de autoimunidade. 

As alterações quantitativas foram também compatíveis com os dados da 

literatura, entre eles a resposta inflamatória e imune na DRC (182, 183). 

Como o tecido estudado é rico em matriz extracelular, é possível que a 

expressão aberrante de substâncias desta matriz, ou de fragmentos destes, 

derivados de processos de remodelamento, possa ativar processos imunes e 

aumentar a sobrevivência de células ativadas, modulando quimiotaxia e 

diferenciação (184). Ativação de metaloproteinases que clivam seletivamente matriz 

extracelular, gerando fragmentos bioativos, levando à ativação de mecanismos de 

apoptose e comprometimento da integridade tecidual também são sugeridos pelos 

nossos estudos de vias de interação e processos biológicos. Adicionalmente, 

citocinas inflamatórias podem alterar síntese e remodelamento de elementos da 

matriz. Desta forma, os elementos e proteínas extracelulares podem estar 

envolvidos na progressão da doença valvar, quer na DRC ou na DMX. 

 

Modificações pós-traducionais que podem ter implicações nas doenças 

O controle de modificações pós-traducionais em múltiplos sítios nas 

proteínas modula sua atividade ou degradação, bem como sua interação com 

outras proteínas ou com substâncias de matriz extracelular. Instrumentos 

modernos de espectrometria de massas e ferramentas de bioinformática 

podem auxiliar a estudar estes fenômenos importantes para o entendimento do 

funcionamento de eucariotos (185). O entendimento desses mecanismos, 
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através de estudos de proteômica, é muito importante para a melhor 

compreensão da formação de autoantígenos. Entretanto, a modificação predita 

para as proteínas extracelulares identificadas em nosso estudo é, basicamente, 

a glicosilação, que tecnicamente é bastante difícil de comprovar. A proteína em 

sua forma nativa (“core”) pode sofrer alterações de glicosilação com grande 

variabilidade de composição química dos açúcares e ter sua localização 

bastante alterada em géis 2-DE. Os métodos de detecção e identificação 

dessas modificações também são bastante difíceis, quer por espectrometria de 

massas, quer por ligação a anticorpos específicos. 

Peptídeos citrulinados da filagrina, por exemplo, são reconhecidos em 

sequências específicas por soro de 76% dos pacientes com artrite reumatoide, 

com especificidade de 96%. Estes anticorpos purificados por afinidade foram 

reativos por imunofluorescência no teste do fator perinuclear e teste 

antiqueratina, sendo positivo para filagrina, somente (186). Em pacientes com 

artrite reumatoide portadores do HLA-DR4, peptídeos de vimentina citrulinados 

são reconhecidos por células T (181). Não pudemos, entretanto, confirmar a 

presença de citrulinação tecido-específica na DRC, que pudesse estar 

envolvida com o aumento de sua degradação. 

A citrulinação é um processo que também tem sido bastante relacionado 

com o desenvolvimento de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, 

artrite reumatoide e mal de Alzheimer (187). Ocorre fisiologicamente, marca 

diferenciação terminal epitelial, regulação da expressão genética, e apoptose. 

Várias proteínas podem ser citrulinadas pelas enzimas da família das PAD 

(peptidil arginina-deaminases) (188), entre elas a vimentina, levando a formação 

de um neo-autoantígeno em indivíduos susceptíveis a artrite reumatoide (189). 
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Métodos proteômicos específicos, além do uso de anticorpos, podem ser 

utilizados para detecção e quantificação desta modificação pós-traducional (190). 

É possível que MPTs levem à formação de neo-autoantígenos, principalmente 

a partir das proteínas vimentina, colágeno do tipo VI, e lumican. Entretanto, 

nenhum estudo até o momento correlacionou MPTs, como a citrulinação, ou 

glicosilação, com o desenvolvimento de DRC, quer por predisposição genética 

a formar determinada MPT, ou por etapa do ciclo de diferenciação celular que 

acumule uma dessas alterações. 

Adicionalmente, é conhecida a importância da glicosilação e da 

citrulinação do colágeno tipo II no seu reconhecimento por células T e B, e sua 

correlação com doenças autoimunes, além do mecanismo pelo qual as peptidil-

arginina deamidases (PADs) transformam arginina em citrulina nas proteínas já 

formadas (191). A alfa-enolase citrulinada, já descrita como autoantígeno na 

artrite reumatoide, provoca citrulinação em células HL-60 pela ação de PAD. 

Nesse mesmo trabalho, por “Western Blotting”, foi avaliado o seu 

reconhecimento em pacientes com artrite reumatóide e controles, além de ter 

sido identificada uma banda de 47 kDa por imunotransferência em gel 

unidimensional seguida de identificação por espectrometria de massas (192), 

compatível com alfa-enolase. 

É necessária uma melhor compreensão da interação entre MPTs e os 

mecanismos autoimunes da DRC para determinar se: 1) citrulinação é um 

fenômeno associado à patogênese da doença, no qual o reconhecimento de 

uma forma modificada (p. ex. citrulinada) da vimentina levaria à sua degradação, 

2) se a degradação da vimentina nesses indivíduos geneticamente suscetíveis 



111 
DISCUSSÃO 

 
 

pode favorecer a apresentação de um autoantígeno, ou ainda 3) mecanismos de 

espalhamento de epítopo estejam envolvidos com determinadas formas de 

MPTs (193). A partir desses conhecimentos, é possível que se possa desenvolver 

um método que detecte alterações em proteínas plasmáticas. Métodos que 

utilizem anticorpos contra proteínas ou peptídeos especificamente alterados na 

DRC, como ELISA de captura, técincas de multiplexação, microarranjo de 

proteínas ou mesmo detecção por espectrometria de massas para metabólitos 

com concentração muito baixa (194, 195). 

 

Implicações patogenéticas das proteínas diferencialmente expressas 

Em um estudo pioneiro foi mostrado que há um intenso infiltrado 

inflamatório no miocárdio e nas valvas acometidas por DRC, com presença de 

linfócitos, principalmente T CD4+, que reconhecem antígenos da proteína M 

estreptocócica e proteínas cardíacas simultaneamente por mimetismo 

biológico (47). É possível, a partir dos conhecimentos já adquiridos sobre 

estas  valvulopatias, e do presente estudo sobre expressão diferencial de 

proteínas em função do processo autoimune, hipotetizar algumas das 

proteínas-alvo das lesões em valvas mitrais acometidas por DRC, bem como 

propor mecanismos de patogênese da DMX, uma vez que são escassos os 

trabalhos que tratem das alterações bioquímicas a partir do estudo proteômico 

em valvas mitrais humanas. 

Majoritariamente, foram encontradas como diferencialmente expressas 

proteínas de matriz extracelular e de citoesqueleto, como evidenciado por 

análise do Gene Ontology, utilizando a plataforma PANTHER. Estas alterações 
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provavelmente refletem a desorganização decorrente destas lesões Também 

foram encontradas diferenças quantitativas em proteínas relacionadas a 

resposta imune, além de um número menor de proteínas de resposta a “stress” 

metabólico. Estes resultados confirmam o papel da resposta imune e da 

inflamação, mesmo em estágios avançados das doenças. O aumento 

hipotético de ativação de TNF-alfa e de alfa-catenina ocupam papel de 

importância nesta rede, e, como já dito, são decorrentes de ativação da 

resposta imune e da desestruturação do tecido, com perda de adesão célula a 

célula. Estas alterações são evidenciadas pelo aumento da expressão de 

vimentina, possivelmente devido à expressão de alfa-catenina, e do aumento 

da vitronectina que encontram-se upstream ao TNF-alfa (resultados do IPA), 

levando à sua ativação. Estas relações são inéditas na DRC e podem ser 

importantes para explicar os mecanismos autoimunes celulares envolvidos e 

extensamente descritos (54, 182). 

Do ponto de vista funcional, pudemos inferir o papel de algumas das 

proteínas identificadas, por análise nos bancos de dados disponíveis na internet, 

através de programas como o Panther™ e do IPA™, a partir de dados do Gene 

Ontology. Assim, a proteína vitronectina, aumentada tanto na DRC-INS quanto 

na DRC-EST, porém em “spots” diferentes, está envolvida na diferenciação de 

miofibroblastos (196) e inibe danos citolíticos observados como consequência da 

ativação da via do complemento (197). Estes resultados são importantes porque 

foi observado que em valvas acometidas por DRC a maioria dos linfócitos T 

infiltrantes de lesões mitrais não são produtores de IL-4 (24), e miofibroblastos são 

amplamente descritos no tecido valvar na DRC. Logo, o fato de que a 

vitronectina esteja aumentada no tecido valvar pode indicar uma etapa precoce 
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na doença, durante o qual as células residentes na valva sofrem diferenciação 

para miofibroblastos. Esta alteração quantitativa na vitronectina provavelmente 

se mantém até os estágios finais da doença, no qual foram obtidas as biópsias 

deste estudo, contribuindo para a manutenção do ambiente inflamatório e para a 

manutenção da desorganização da matriz. Infelizmente, este aumento na 

expressão é muito modesto, não permitindo resultados satisfatórios nos testes 

tanto de imunoperoxidase quanto de microscopia confocal, nos quais a presença 

de vitronectina nos tecidos afetados não pôde ser claramente demonstrada. 

O aumento de vitronectina observado, e hipoteticamente localizado na matriz 

extracelular, provavelmente contribui também para o acúmulo de fibrina (198), 

aumentando a fibrose tecidual e a rigidez valvar observada nos pacientes 

acometidos por DRC-EST. 

O colágeno do tipo-VI, diminuído principalmente na DRC-INS, está 

envolvido na manutenção da integridade da matriz, na resposta imune através 

da atração e ativação de macrófagos (199), e na interação com o colágeno do 

tipo IV, para garantir manutenção da integridade da matriz extracelular em 

tecidos conjuntivos (200). A partir de uma sequência octapeptídica do colágeno 

do tipo-IV foi sintetizado um peptídeo que, uma vez administrado a 

camundongos, induz a produção de anticorpos com reatividade cruzada a 

antígenos de Streptococcus pyogenes (69). Este peptídeo (PARF, peptídeo 

envolvido com febre reumática) tem sido utilizado como modelo animal para 

indução de febre reumática em camundongos (201). No presente trabalho, não 

identificamos o colágeno do tipo IV nos fragmentos de tecido mitral analisados, 

provavelmente devido à sua grande massa molecular, de cerca de 160 kDa. 

O colágeno do tipo-VI, por outro lado, tem uma massa um pouco menor (cerca 



114 
DISCUSSÃO 

 

de 105 kDa), e pôde ser analisado por eletroforese bidimensional. Em nossos 

experimentos, foi possível analisar proteínas com até, no máximo, 120 kDa. 

Conquanto fragmentos de proteínas muito grandes possam ser encontrados 

em experimentos de 2DE (202), nossos resultados não verificaram diferença 

significativa de fragmentos de colágeno do tipo-IV. É possível que a 

desestruturação, iniciada por autorreconhecimento de colágeno do tipo-IV, leve 

a perda de pontos de ancoragem do colágeno do tipo-VI, com consequente 

diminuição de sua expressão no tecido. 

Resultados anteriores mostram que macrófagos também produzem e 

degradam colágeno do tipo-VI (203), e que o aumento de ligações cruzadas em 

matrizes artificiais, com o uso de moléculas crosslinkers, diminui a capacidade 

de macrófagos degradarem a matriz de colágeno (204). Portanto, como este 

colágeno diminuído na DRC pode ter sido degradado, mecanismos de perda de 

ligações cruzadas, como a diminuição de colágeno do tipo-IV, podem levar à 

desestruturação tecidual observada. Essa perda de estrutura pode ser um dos 

eventos iniciais da lesão valvar, com consequente fibrose e recrutamento de 

células inflamatórias, diferenciação de células intersticiais valvares em 

miofibroblastos (3) e remodelamento valvar. 

Foi analisado anteriormente, em modelo canino de DMX, a expressão de 

algumas moléculas de matriz, como o colágeno do tipo-VI, em valvas tricúspides 

cardíacas, por técnicas de imunohistoquímica. Nas amostras normais, observou-

se marcação praticamente homogênea em todo o tecido valvar. Já na DMX em 

estágio avançado, observou-se aumento do colágeno do tipo-VI nas camadas 

fibrosa e ventricular (164). Nosso estudo não pôde avaliar a distribuição histológica 
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das proteínas nas camadas valvares, devido à heterogeneidade dos cortes 

obtidos, mas se analisarmos em conjunto os resultados desse trabalho anterior e 

do nosso, podemos propor que, como não há alteração quantitativa significativa 

na expressão total de colágeno do tipo-VI entre os grupos CTL e DMX, esse 

aumento focal de expressão seja balanceado por diminuição de sua expressão 

principalmente na camada esponjosa, que se torna menos resistente, e com o 

padrão lacunar característico da DMX. 

Não foram descritos, até o momento, autoanticorpos dirigidos a 

nenhuma das 6 proteínas diferenciais que identificamos exclusivamente em 

pacientes com DRC (colágeno do tipo VI, proteína oligomérica de matriz, 

vitronectina, lumican, fibromodulina e prolargina). Entretanto, existe uma classe 

de proteínas estreptocócicas com grande semelhança a colágeno humano (Scl- 

Streptococcal collagen-like proteins) (205, 206) e os indivíduos com infecção 

estreptocócica prévia produzem anticorpos que reagem com estas proteínas 

bacterianas e se mantém em altos títulos por longo tempo. Em relação à 

vimentina, proteína aumentada na DRC, já foi descrito seu reconhecimento por 

células T CD4+ que infiltram o tecido valvar de indivíduos com DRC (150). 

A validação da expressão diferencial de proteínas revelou que a 

isoforma diferencialmente expressa de vimentina é um produto de clivagem ou 

de degradação Sua clivagem aumenta seu metabolismo, mediado pelas 

proteínas e fatores já discutidos. Segundo um trabalho recente (207), um produto 

solúvel de degradação de vimentina, por calpaína, com cerca de 40 kDa, pode 

iniciar processos de neoformação de vasos dependentes da translocação de 

MT-MMP1 para a membrana de endoteliócitos residentes em tecido conjuntivo. 
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Uma vez que identificamos um fragmento de vimentina do mesmo tamanho em 

valvas acometidas por DRC, podemos hipotetizar que este mecanismo pode 

levar a neoformação de vasos observada na DRC. 

Nesta forma de vimentina com menor massa molecular não 

identificamos peptídeos da porção C-terminal, sugerindo que esta porção da 

proteína fosse faltante. Outras enzimas, além da calpaína, podem clivar a 

vimentina nesta porção. Conforme mencionado anteriormente, pode ocorrer 

ativação de serinoproteases através de mecanismos dependentes de MBL (208), 

que atuam sobre a vimentina, originando um padrão de clivagem semelhante a 

este, como consequência da ativação de mecanismos de imunidade inata. 

É possível que uma serinoprotease tenha atuado na porção inicial da proteína, 

ou enzimas que degradem com bastante eficiência a vimentina, como a 

calpaína (209) já mencionada, ou ainda uma cisteino protease, como uma 

caspase (210), com promoção de apoptose das células intersticiais valvares 

(VICs) e consequente desorganização da matriz. A vimentina é uma proteína 

constituinte do citoesqueleto, cuja desorganização está ligada a processos 

apoptóticos, sendo altamente expressa em fibroblastos, e menos em linfócitos 

T e B. Possivelmente sua degradação é decorrente do dano valvar, uma vez 

que as biópsias utilizadas apresentavam elevado grau de comprometimento 

clínico. É interessante que, se confirmada sua degradação, será necessário 

verificar a possibilidade de criação de mimetismo molecular entre proteínas 

estreptocócicas e esta proteína, uma vez que já foi descrito que peptídeos de 

vimentina são reconhecidos por linfócitos T infiltrantes de lesões valvares 

na DRC (150).  
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A proteína lumican é um proteoglicano de queratan sulfato, que se liga a 

laminina e a colágenos, e está amplamente presente na matriz extracelular de 

tecidos cartilaginosos humanos em todas as idades. Foi sugerida pelos 

experimentos de 2-DE como diferencialmente aumentada na DRC, mostrou-se 

diminuída tanto na DMX quanto na DRC-EST. Esta diferença se deve ao fato 

de haverem muitas formas de lumican, isoformas e 4 sítios diferentes de N-

glicosilação (211). Sua diminuição pode explicar a desestruturação de matriz 

observada na DRC, talvez decorrente da perda de colágeno. A perda de 

estrutura fibrilar do colágeno do tipo-VI na DRC-EST e DRC-INS, apresentada 

nos resultados de IHQ, pode levar à diminuição da expressão de lumican. As 

duas proteínas não possuem alto grau de colocalização. Possivelmente outros 

tipos de colágeno tenham maior grau de interação com o lumican, mas na DRC 

essa interação pode ser muito importante, dada a alta colocalização nos locais 

de fibrose na DRC. 

Entretanto, o aumento de expressão específico de uma única 

isoforma/MPT (um único “spot” aumentado nos experimentos de 2D-DIGE) 

pode indicar processos específicos envolvidos na patogenia da DRC, 

possivelmente a formação de neo-autoantígenos. Não pudemos determinar se 

essa alteração é genética, fenotípica, ou epigenética. Adicionalmente, o 

lumican está envolvido na sinalização da superfamília do FasL, induzindo a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias. Podemos supor que o elevado grau de 

acometimento dos fragmentos dos tecidos utilizados para o estudo já não 

depende desta sinalização para a secreção de tais citocinas pró-inflamatórias 

(212), ou que esta forma da proteína esteja especificamente envolvida na 

resposta imune. Foi também demonstrado, em modelo murino de colite, que o 
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lumican pode regular a inflamação causada pela doença (213), possivelmente 

uma das formas de lumican que contribuem para a sua diminuição global na 

DRC-EST. Desta forma, a diminuição relativa deste proteoglicano pode estar 

envolvida na perda da capacidade imunorreguladora na DRC. 

Um trabalho recente, utilizando técnicas de microarranjo de mRNA em 

tecido miocárdico, mostra diminuição da expressão gênica de lumican e de 

vitronectina na DMX, em modelos caninos. Mostra também diminuição de 

colágeno por degradação nesse modelo (214). Nossos resultados mostraram 

diminuição do lumican e aumento da vitronectina em tecido de valva mitral na 

DMX. A diminuição do lumican foi compatível com nossos resultados, bem 

como aumento de vitronectina. O colágeno não se mostrou alterado na DMX 

em nossos estudos, possivelmente devido à técnica empregada, que não se 

presta bem ao estudo de proteínas muito grandes, com exceção de colágenos 

de menor massa molecular, como é o caso do colágeno do tipo-VI, e a 

mecanismos de controle pós-transcricional, ou ainda, como já discutido, pela 

sua degradação por macrófagos. 

De maneira geral, foi observada uma desestruturação de proteínas de 

matriz extracelular em valvas acometidas por DRC. Observamos nos 

experimentos de microscopia que essa desestruturação se traduz em 

alterações morfológicas valvares, que possivelmente sejam responsáveis pela 

perda de função. As células desse tecido mais intimamente relacionadas com a 

manutenção dessa função estrutural são as VICs (células intersticiais valvares). 

Adicionalmente, as VICs participam na inibição de angiogênese nos folhetos 

valvares, e possuem atividade imunorreguladora (8). Portanto, a atividade 
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destas células parece estar comprometida nas lesões de DRC em fase 

avançada. Ainda não sabemos se este comprometimento funcional das VICs 

seja um fator desencadeante ou um consequência do dano valvar. 

Provavelmente alterações fenotípicas, genéticas ou epigenéticas tecido-

específicas estejam envolvidas. 

 

Envolvimento de processos imunes na manutenção das lesões 

Para maior clareza sobre o envolvimento de processos imunes na 

manutenção das lesões de DRC, discutiremos os resultados de expressão 

diferencial com foco nas proteínas envolvidas na resposta imune. 

A análise computacional das proteínas diferencialmente expressas 

revelou que na DRC-INS as proteínas envolvidas com resposta imune foram: 

vitronectina, fragmento de citoqueratina e colágeno do tipo-VI. A vitronectina, 

cuja função imune é inibição do complemento, estava aumentada, segundo os 

resultados de 2D-DIGE. O que indica que ao menos uma isoforma desta 

proteína esteja aumentada. O fragmento de citoqueratina, diminuído, ativa 

complemento. O colágeno do tipo-VI, também diminuído na DRC-INS, ativa 

macrófagos. Portanto, ao que tudo indica, os processos de resposta imune 

inata no tecido valvar acometido por DRC-INS em fase final podem já estar 

exauridos, e as lesões devem se manter por mecanismos independentes de 

ativação do sistema imune. 

Na DRC-EST, há aumento de alfa-1-antiquimiotripsina, envolvida na 

resposta inflamatória, sendo uma proteína de fase aguda. Como a detecção de 

proteínas plasmáticas pode estar relacionada a adsorção dessas proteínas 
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pela matriz tecidual, este aumento deve significar um aumento plasmático, 

resultado de resposta inflamatória. A vitronectina, que inibe complemento, 

também encontra-se aumentada neste grupo. É possível hipotetizar que os 

processos imunes na DRC-EST também não sejam muito importantes na fase 

final da lesão valvar, pois as alterações são antagônicas. 

Na DMX, doença de caráter não-inflamatório, não observamos alteração 

na expressão de proteínas relacionadas a resposta imune, como esperado. 

Dentre as alterações compartilhadas por mais de um grupo, não houve 

nenhum “spot” que representasse proteínas relacionadas de alguma forma com 

a resposta imune, apesar de dois “spots” diferentes serem identificados como 

vitronectina, com expressão diferencial compartilhada entre os grupos DRC-INS 

e DRC-EST, envolvida na inibição de complemento e no enrijecimento valvar. 

Nosso trabalho mostrou alterações quantitativas principalmente de 

proteínas de matriz extracelular valvar, tipicamente secretadas pelas células 

intersticiais valvares (VICs), como colágenos e proteoglicanos, que também 

possuem papel imunorregulador (8, 215), entre outras proteínas de matriz 

extracelular (5). Apesar de alguns trabalhos recentes abordarem a importância 

das células endoteliais valvares (VECs) no desenvolvimento das lesões 

reumáticas (216), nossos resultados levam à conclusão de que algumas 

proteínas quantitativa ou qualitativamente alteradas na DRC são relacionadas 

ao metabolismo das VICs, com consequente desestruturação da matriz e 

apoptose de células valvares. Portanto, o estudo dessas células nos pacientes 

nos diversos estágios da doença pode trazer informações indicativas de 

mecanismos para o desenvolvimento e manutenção das lesões. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

O conjunto dos resultados obtidos neste trabalho permitiu identificar 

alterações proteicas valvares em pacientes com Doença Reumática Cardíaca 

(DRC) e com Degeneração Mixomatosa (DMX) decorrentes do processo 

autoimune na DRC e degenerativos na DMX. Em todas as valvulopatias foi 

observado certo grau de desestruturação do tecido, mas suas características 

são peculiares a cada doença. Nossos resultados apoiam a hipótese de que o 

comprometimento valvar é diferencial na DRC-INS e na DRC-EST, 

possivelmente decorrentes do comprometimento das funções das células 

valvares intersticiais (VICs). Tais alterações podem ser fenotípicas, genéticas 

ou epigenéticas, entretanto específicas de cada valvulopatia. 

Além de um melhor entendimento das alterações moleculares 

observadas nas valvas mitrais acometidas por DRC, este perfil de alterações 

específicas, inclusive as diferenças entre DRC-INS e DRC-EST, pode, por fim, 

levar a possibilidade da utilização dos resultados obtidos neste trabalho para 

melhor compreensão dos processos envolvidos na patogênese da DRC e para 

o seu diagnóstico, o que certamente trará inúmeros benefícios para os 

pacientes. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. Soluções utilizadas 

Solução 1: Tampão de Lise 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Uréia 7 M 10,5 g 

Tiouréia 2 M 3,8 g 

CHAPS 4% (m/v) 0,5 g 

Tris-HCl 1M(pH 8,8) (sol. 4b) 150 mM 3,0 ml 

Água tipo I qsp 25 ml 

Aliquotar esta solução em tubos Eppendorf com 1,0 ml de solução em cada e 

manter sob congelamento a -20 ºC por até 3 meses. 

 

Solução 2: Hidróxido de sódio a 50 mM 

Reagentes Conc. final Quantidade 

NaOH 50 mM 285 mg 

Água tipo I Qsp 100 ml 

   Preparar no momento do uso 

Solução 3: Tampão não-denaturante para extração de proteínas 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Tris base 100 mM 606 mg 

NaCl 50 mM 147 mg 

HCl para ajustar pH 7,4 

Água tipo I qsp 50 ml 
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Solução 4: Gel SDS-PAGE a 12% para 1-DE 

Reagentes Para 2 géis Para 4 géis 

Monômeros (sol. 4a) 12 ml 24 ml 

Tris-HCl 1,0 M (pH 8,8) (sol. 4b) 7,5 ml 15 ml 

SDS a 10% (sol. 4c) 0,3 ml 0,6 ml 

Água tipo I 9,9 ml 19,8 ml 

Persulfato de amônio a 10% (sol. 4d) 0,3 ml 0,6 ml 

TEMED a 10 % 0,03 ml 0,06 ml 

Preparar no momento do uso 

Solução 4a: Monômeros (acrilamida e metilbisacrilamida) 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Acrilamida 30% (m/v) 300 g 

Metilbisacrilamida 0,8% (m/v) 8 g 

Água tipo I Qsp 1,0 l 

 

Solução 4b: Tris-HCl 1,0 M (pH 8,8) 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Tris-Base 1 M 121,1 g 

HCl 5M --- p/ pH 8,8 

Água tipo I Qsp 1.000 ml 

Ajustar o pH da solução final com HCl e manter a 4 ºC 

Solução 4c: SDS a 10 % 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Dodecilssulfato de sódio (SDS) 10% (m/v) 5,0 g 

Água tipo I Qsp 50 ml 

 

Solução 4d: Persulfato de amônio a 10 % 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Persulfato de amônio (APS) 10% (m/v) 1,0 g 

Água tipo I Qsp 10 ml 
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Solução 5: Gel para empilhamento (SDS-PAGE a 4%) 

Reagentes Para 2 géis Para 4 géis 

Acrilamida (sol. 4a) 0,67 ml 1,34 ml 

Tris 1,5 M (pH 6,8) (sol. 5a) 0,5 ml 1,0 ml 

SDS a 10% (sol. 4c) 0,04 ml 0,08 ml 

Água tipo I 2,7 ml 5,4 ml 

Persulfato de amônio a 10% (sol. 4d) 0,04 ml 0,08 ml 

TEMED 0,004 ml 0,008 ml 

Preparar no momento do uso 

 

Solução 5a: Tris-HCl 1,5 M (pH 6,8) 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Tris-base 1,5 M 181,6 g 

HCl 5 M --- p/ pH 6,8 

Água tipo I Qsp 1.000 ml 

Ajustar o pH da solução final com HCl e manter a 4 ºC 
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Solução 6:Tampão de Amostra 5X concentrado (para 1-DE) 

Reagentes Concentração Quantidade 

Tris-HCl 250 mM 0,303 g 

SDS 10% (m/v) 1,0 g 

Glicerol 50% (v/v) 5,0 ml 

Azul de bromofenol 0,10% (m/v) 0,01 g 

β-mercaptoetanol 5,0% (m/v) 0,5 g 

Água tipo I qsp 10,0 ml 

Aliquotar e manter a -20 ºC por até 6 meses 

 

 

Solução 7: Tampão de corrida segundo Laemmli (10X) 

Reagentes Concentração Quantidade 

Tris-base  250 mM 30,3 g 

Glicina 1,92 M 144,1 g 

SDS 1% (m/v) 10,0 g 

Água tipo I - qsp 1,0 l 

Manter a temperatura ambiente 

 

 

Solução 8: Solução de fixação 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Ácido acético 10% (v/v) 100 ml 

Metanol 40% (v/v) 400 ml 

Água tipo I --- 500 ml 

Manter a temperatura ambiente. 
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Solução 9: Coomassie Brilliant Blue coloidal G-250 

Reagentes Quantidade 

Solução estoque (9b) 500 ml 

Metanol 125 ml 

Manter a temperatura ambiente. 

 

Solução 9a: Coomassie Brilliant Blue a 5% 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Coomassie Blue G-250 5% (m/v) 0,5 g 

Água tipo I qsp 10 ml 

 

Solução 9b: Solução estoque 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Sulfato de amônio 10% (m/v) 50,0 g 

Ácido fosfórico a 85% 12% (v/v) 6,0 ml 

Coomassie B Blue 5% (sol. 9a) 0,5% (v/v) 10 ml 

Água tipo I qsp 500 ml 
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Solução 10: Tampão de transferência 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Tampão Laemmli 10X (sol. 7) 1X 100 ml 

Metanol 20% (v/v) 200 ml 

Água tipo I Qsp 1000 ml 

 

 

Solução 11: Corante de Ponceau 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Ponceau-S 0,1% (m/v) 0,5 g 

Ácido acético 1,0% (v/v) 5,0 ml 

Água tipo I Qsp 500 ml 
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Solução 12: Tampão de bloqueio 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

TBS 10 X (sol. 12a) 1 X 50 ml 

Tween  0,1% (v/v) 500 µl 

Leite em pó desnatado 5% (m/v) 2,5 g 

Água tipo I qsp 500 ml 

O pH desta solução deve ser 7,5 

 

Solução 12a: TBS a 10X 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Tris-HCl 200 mM 6,06 g 

Cloreto de sódio 1,5 M 58,5 g 

Água tipo I Qsp 100 ml 

Ajustar o pH para 7,5 

 

Solução 12b: TBS-tween (0,1%) 

Reagentes Conc. final Quantidade 

Solução 12a 1X 100 ml 

Tween  0,1% (v/v) 1,0 ml 

Água tipo I Qsp 1000 ml 
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Solução 13: Tampão de reidratação para fitas de 24 cm 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Tampão de amostra – DIGE 2X (sol. 11) Qsp 450 µl 

IPG-buffer (verificar o intervalo de pH) 1,0% (v/v) 4,0 µl 

Amostra marcada (DIGE) - 150 µg 

 

Solução 14: Tampão de amostra - DIGE 2X 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Uréia 8 M 9,61 g 

DTT 130 mM 400 mg 

CHAPS 4% (m/v) 800 mg 

Água tipo I Qsp 20 ml 

Aliquotar esta solução em tubos Eppendorf com 1,0 ml e manter 

sob congelamento a -20 ºC. 

 

Solução 15: Gel de SDS-PAGE a 10% para uso na Dalt-Six 

Reagentes Para 6 géis Para 12 géis 

Acrilamida (sol. 2a) 115 ml 300 ml 

Tampão de resolução 4X (sol. 2b) 112,5 ml 225,0 ml 

SDS a 10% (sol. 2c) 4,5 ml 9,0 ml 

Água tipo I 180,35 ml 360,7 ml 

Persulfato de amônio a 10% (sol. 2d) 2,5 ml 5,0 ml 

TEMED a 10 % (sol. 15a) 1,5 ml 3,0 ml 

Preparar no momento do uso 

Solução 15a: TEMED a 10% 

Reagentes Para 6 géis Para 12 géis 

TEMED 0,15 ml 0,30 ml 

Água tipo I 1,35 ml 2,70 ml 
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Solução 16: Tampão de equilíbrio 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Uréia 6 M 72,1 g 

Tris-HCl 1M, pH 8,8 (sol 2b) 75 mM 10,0 ml 

Glicerol 87% (v/v) 29,3% (v/v) 69,0 ml 

SDS 2% (v/v) 4,0 g 

Água tipo I Qsp 200 ml 

 

Solução 17: Ambic 1M 

Reagentes Quantidade 

Bicarbonato de amônio 240 mg 

Água tipo I 3,0 ml 

Preparar no momento do uso 

 

Solução 18: Solução de lavagem dos spots 

Reagente Conc. Final Quantidade 

Carbonato de amônio 50 mM 4,8 g 

Água tipo I  500 ml 

Acetonitrila 50 % 500 ml 

 

Solução 19: Solução de desidratação 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Ambic 1M (sol. 21) 25 mM 0,5 ml 

ACN 50% (v/v) 20,0 ml 

Água tipo I qsp 19,0 ml 
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Solução 20: Solução de redução 

Reagentes Conc. Final Quantidade 

Ambic 1M (sol. 21) 25 mM 0,05 ml 

DTT 10 mM 3,1 mg 

Água tipo I qsp 2,0 ml 

 

Solução 21: Solução de alquilação 

Reagentes Concentração Quantidade 

Ambic 1M (sol. 21) 25 mM 0,05 ml 

IAA 55 mM 20,4 mg 

Água tipo I qsp 2,0 ml 

 

 

Solução 22: Solução de tripsina 

Frasco contém 250 µg da enzima liofilizada. 

Adicionar 6,5 ml de solução NH4HCO3 20 mM (solução 24). 

Alíquotar em tubos de 1,5 ml, sendo cada alíquota de 650 µl. 

Congelar as alíquotas a –20ºC. 

OBS: Esta é a solução estoque numa concentração de 25 µg / 650 µl (0,038 

µg/µl) 

Para cada spot de aproximadamente 1 mm de diâmetro, utilizar 8 µl (0,3 µg de 

tripsina) da solução de tripsina (0,038 µg/µl) em NH4HCO3 20 mM. 
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Solução 23: ACN 50% e TFA 0,45% 

Reagentes Quantidade 

ACN 5,0 ml 

TFA 0,045 ml 

Água tipo I 4,955 ml 

 

Solução 24: TFA a 0,45% 

Reagentes Quantidade 

TFA 0,02 ml 

Água tipo I 4,98 ml 

 

Solução 25: Ácido fórmico a 0,1% 

Reagentes Quantidade 

Ácido fórmico 0,001 ml 

Acetonitrila 5 ml 

Água tipo I 5 ml 

 

 

 

7.2. Teste de marcação para os fluoróforos 

Considerando-se que algumas proteínas podem apresentar 

fluorescência quando excitadas em determinados comprimentos de onda, foi 

feito um teste de marcação com os fluoróforos que seriam utilizados nos 

experimentos de DIGE: Cy2, Cy3 e Cy5. Não observamos fluorescência 

inespecífica e a marcação é semelhante indepententemente do fluoróforo. As 

excitações causaram emissão de fluorescência somente nos fluoróforos 
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específicos. Conforme Figura 1 suplementar, as raias 2 e 3 não emitem 

fluorescência (Figura 1-supl.a), o mesmo acontecendo para as raias 1 e 3 na 

(Figura 1-supl.b) e nas raias 1 e 2 (Figura 1-supl.c). Na sobreposição de todas 

as imagens (Figura 1-supl.d), a fluorescência apresenta a mesma intensidade, 

indicando que a marcação pode ser feita com qualquer dos 3 fluoróforos, 

independentemente. As marcações analisadas, em miocárdio (raias 1 a 6), são 

reproduzidas em valva mitral nas raias 7, 8 e 9. 

 

 

Figura 1 suplementar: Marcação das proteínas extraídas de valva mitral 

humana (Cy2, Cy3 e Cy5). Raias de 1 a 6: miocárdio humano; raias de 7 a 9: 

valva mitral humana; a) Marcação com o fluoróforo Cy2; b) Marcação com o 

fluoróforo Cy3; c) Marcação com o fluoróforo Cy5; d) Sobreposição de todas 

marcações. Não há interferência do extrato sobre nenhuma das marcações. 
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7.3. Identificação global das proteínas de valva mitral 

Tabela suplementar 1: Identificação das proteínas de valva mitral 

Proteína Nº Spot 
Nº 

UNIPROT 
Código de Acesso Localização celular Função Molecular 

Mascot 
score 

Cobertura 
(%) 

emPAI 
MW/pI 
teórico 

MW/pI 
observ. 

Alfa-1 glicoproteína ácida S10 P02763 A1AG1_HUMAN Secretada Fase aguda, ligação a proteínas 454 
  

23,5 / 4,3 34 / 3,8 

Alfa-1 antitripsina S11 P01009 A1AT_HUMAN Matriz extracelular Proteína de fase aguda 887 
  

46,9 / 5,4 68 / 4,8 

Isocitrato desidrogenase-
alfa(mitocondrial) 

S11 P50213 IDH3A_HUMAN Mitocôndria Metabolismo de carboidratos 127 
  

39,6 / 5,5 68 / 4,8 

Lumican S11 P51884 LUM_HUMAN Matriz extracelular Organização de fibras de colágeno 55 
  

38,7 / 6,2 68 / 4,8 

Vimentina S11 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

76 
  

53,7 / 5,1 68 / 4,8 

Clusterina S13 P10909 CLUS_HUMAN 
Citoplasma; 
membrana; núcleo; 
secretada 

Apoptose; ativação da via do 
complemento; imunidade inata 

59 3 0,06 53,0 / 5,9 32 / 4,4 

Mimecan S13 P20774 MIME_HUMAN Matriz extracelular Inibição da proliferação de músculo liso 79 2 0,08 40,9 / 8,1 32 / 4,4 

Anexina A5 S14 P08758 ANXA5_HUMAN Matriz extracelular 
Antiapoptótico; regulação negativa da 
coagulação; transdução de sinal 

745 53 2,15 36,0 / 4,9 28 / 4,3 

Glicoproteína-4 assoc. a 
microfibrila 

S14 P55083 MFAP4_HUMAN Matriz extracelular Adesão celular 37 7 0,11 29,0 / 5,4 28 / 4,3 

SKP1 Isoform 2 of S-
phase kinase-associated 
protein 1 

S14 P63208 SKP1_HUMAN Citoplasma e núcleo 
Complexo ubiquitina ligase, controle do 
ciclo mitótico 

58 3 0,19 18,2 / 4,3 28 / 4,3 

Dermatopontina S15 Q07507 DERM_HUMAN Matriz extracelular Adesão celular 695 40 
 

24,6 / 4,7 25 / 3,9 

Actina citoplasmática WB10 P60709 ACTB_HUMAN Citoplasma 
Formação do citoesqueleto; dobramento 
de proteínas 

168 19 0,19 42,0 / 5,3 32 / 5,2 

Clusterina WB10 P10909 CLUS_HUMAN 
Citoplasma; 
membrana; núcleo; 
secretada 

Apoptose; ativação da via do 
complemento; imunidade inata 

109 16 0,23 53,0 / 5,9 32 / 5,2 

Mimecan WB10 P20774 MIME_HUMAN Matriz extracelular Inibição da proliferação de músculo liso 37 2 0,09 40,9 / 8,1 32 / 5,2 
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Proteína Nº Spot 
Nº 

UNIPROT 
Código de Acesso Localização celular Função Molecular 

Mascot 
score 

Cobertura 
(%) 

emPAI 
MW/pI 
teórico 

MW/pI 
observ. 

Proteína semelhante a 
actina-B 

WB10 Q562R1 ACTBL_HUMAN Citoplasma Formação do citoesqueleto 46 4 0,09 42,3 / 5,4 32 / 5,2 

Soroamiloide WB11 P02743 SAMP_HUMAN Secretada 
Pode atuar como lectina dependente de 
cálcio 

1089 30 
 

25,5 / 6,1 22 / 5,9 

Miosina - cadeia leve WB12 P12829 MYL4_HUMAN Citossol, banda A 
Proteína motora, contração do músculo 
cardíaco 

36 6 
 

21,7 / 4,97 22 / 5,4 

Apolipoproteína A1 WB13 P02647 APOA1_HUMAN Secretada 
Participa no transporte de colesterol dos 
tecidos para o fígado 

105 13 
 

28,1 / 5,3 18 / 6,5 

Glutationa S-transferase 
P 

WB13 P09211 GSTP1_HUMAN Citossol 
Conjuga resíduos de eletrófilos 
hidrofóbicos. Anti-apoptótico 

61 12 
 

23,6 / 5,4 18 / 6,5 

Região lambda-2 de IgG 
(Bence-Jones) 

WB14 P0CG05 LAC2_HUMAN Matriz extracelular 
Ativação da via clássica do 
complemento; resposta imune inata 

180 31 
 

25,1 / 5,9 24 / 7,9 

Anexina-A2 WB15 P07355 ANXA2_HUMAN Matriz extracelular Angiogênese; fusão de vesículas 822 43 
 

40,7 / 8,5 33 / 8,3 

Proteína não 
caracterizada 
DKFZp686N02209 

WB16 Q7Z351 Q7Z351_HUMAN (sem inf) (sem inf) 132 14 
 

53,5 / 8,7 54 / 9,0 

Albumina sérica WB17 Q56G89 Q56G89_HUMAN Espaço extracelular Transporte 859 27 
 

73,9 / 6,3 75 / 5,5 

Lumican WB17 P51884 LUM_HUMAN Matriz extracelular Organização de fibras de colágeno 139 12 
 

38,7 / 6,2 75 / 5,5 

Tropomiosina-1 WB18 P09493 TPM1_HUMAN Citoplasma Contração de músculo cardíaco 61 10 
 

32,7 / 4,7 30 / 4,8 

Alfa-cristalina cadeia B WB19 P02511 CRYAB_HUMAN Citoplasma 
Antiapoptótico; regulação negativa do 
transporte intracelular; dobramento de 
proteínas 

66 12 
 

20,1 / 6,8 17 / 8,0 

Serotransferrina WB2 P02787 TRFE_HUMAN 
Matriz extracelular e 
membrana plasmática 

Ligação a íons ferro, ativação e 
degranulação de plaquetas 

446 20 
 

79,3 / 6,8 77 / 7,5 

Proteína de choque 
térmico beta-1 

WB20 P04792 HSPB1_HUMAN Citoplasma e núcleo Resposta ao stress 58 13 0,32 22,8 / 6,0 23 / 5,7 

Soroamiloide WB20 P02743 SAMP_HUMAN Secretada 
Pode atuar como lectina dependente de 
cálcio 

396 30 1,08 25,5 / 6,1 23 / 5,7 

Vimentina WB21 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

528 23 
 

53,7 / 5,1 52 / 4,5 

Cadeia leve de IgG WB22 P0CG05 LAC2_HUMAN Matriz extracelular 
Ativação da via clássica do 
complemento; resposta imune inata 

553 31 
 

25,1 / 5,9 23 / 8,7 

Biglican WB24 P21810 PGS1_HUMAN Matriz extracelular 
Pode estar envolvido na montagem do 
colágeno; dermatan e condroitin 

58 2 
 

42,0 / 7,2 19 / 6,5 
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GAPDH WB24 P04406 G3P_HUMAN 
Membrana, 
citoplasma e núcleo 

Apoptose; glicólise 342 35 
 

36,2 / 8,6 19 / 6,5 

Arf-GAP com domínio 
SH3 proteína 2 

WB25 O43150 ASAP2_HUMAN 
Membrana, 
citoplasma e Golgi 

Modula fagocitose via Fcγ2; modula 
recrutamento de paxilina e migração 
celular; liga zinco 

47 1 
 

111,7 / 6,2 135 / 9,9 

Colágeno-1 α1 WB26 P08123 CO1A2_HUMAN Matriz extracelular 
Organização de fibras de colágeno; 
migração de leucócitos, ativação de 
plaquetas 

77 2 
 

129,7 / 9,1 140 / 9,8 

Albumina WB4 P02768 ALBU_HUMAN Secretada 
Liga-se e transporta proteínas no 
plasma 

1331 34 
 

71,3 / 5,9 74 / 6,8 

Hemopexina WB4 P02790 HEMO_HUMAN Secretada Transporte plasmático 71 4 
 

52,4 / 6,6 74 / 6,8 

ZNF350 WB4 Q9GZX5 ZN350_HUMAN Núcleo Regulação da tanscrição 42 1 
 

61,3 / 8,9 74 / 6,8 

Vimentina WB5 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

1004 51 
 

53,7 / 5,05 44 / 5,2 

Alfa-1 antitripsina WB6 P01009 A1AT_HUMAN Matriz extracelular Proteína de fase aguda 468 25 
 

46,9 / 5,4 60 / 4,8 

Tubulina-1A WB6 Q71U36 TBA1A_HUMAN Citoplasma 
Dobramento e polimerização de 
proteínas, divisão celular, transporte 
intracelular 

275 17 
 

50,8 / 4,9 60 / 4,8 

Vimentina WB6 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

724 46 
 

53,7 / 5,05 60 / 4,8 

Albumina não-
caracterizada 

WB7 Q56G89 Q56G89_HUMAN Espaço extracelular Transporte 61 7 
 

73,9 / 6,3 55 / 4,8 

Tubulina não-
caracterizada 

WB7 B4DQN9 B4DQN9_HUMAN Citoplasma 
Movimento de microtúbulos; 
polimerização de proteínas 

725 28 
 

48,1 / 4,7 55 / 4,8 

Tubulina-2A WB7 Q13885 TBB2A_HUMAN Citoplasma 
Dobramento e polimerização de 
proteínas, divisão celular, transporte 
intracelular 

363 20 
 

50,3 / 4,8 55 / 4,8 

Tubulina-2C WB7 P68371 TBB2C_HUMAN Citoplasma 
Dobramento e polimerização de 
proteínas, divisão celular, transporte 
intracelular 

600 27 
 

50,3 / 4,8 55 / 4,8 

Tubulina-3 WB7 Q13509 TBB3_HUMAN Citoplasma 
Dobramento e polimerização de 
proteínas, divisão celular, transporte 
intracelular 

507 18 
 

50,9 / 4,8 55 / 4,8 
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Vimentina WB7 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

431 25 
 

53,7 / 5,1 55 / 4,8 

IGHV4-31;IGHG1 
Putative uncharacterized 
protein DKFZp686N02209 

WB8 P01859 IGHG2_HUMAN Espaço extracelular Resposta imune 735 21 
 

52,8 / 8,8 48 / 7,6 

Actina citoplasmática WB9 P60709 ACTB_HUMAN Citoplasma 
Formação do citoesqueleto; dobramento 
de proteínas 

1378 37 1,88 42,0 / 5,3 38 / 5,7 

Actina de músculo liso 
aorta 

WB9 P62736 ACTA_HUMAN Citoplasma 
Formação de citoesqueleto; ligação a 
ATP 

1118 31 1,65 42,4 / 5,2 38 / 5,7 

não identificado 813 na na na na na na 
 

na 78 / 5,7 

Fibromodulina 912 Q06828 FMOD_HUMAN Matriz extracelular 
Possível papel na fibrilogênese do 
colágeno; ligação ao receptor de TGF-b 

117 9 0,34 43,2 / 5,7 75 / 4,5 

Lumican 912 P51884 LUM_HUMAN Matriz extracelular Organização de fibras de colágeno 410 32 0,78 38,4 / 6,2 75 / 4,5 

Albumina 968 Q56G89 Q56G89_HUMAN Secretada Transporte 952 27 0,92 69,1 / 5,9 72 / 4,4 

Alpha-1-antichymotrypsin 968 P01011 AACT_HUMAN Secretada 
Inibe conversão de angiotensina-1 para -
2; proteína de fase aguda 

353 17 0,46 47,7 / 5,3 72 / 4,4 

Fibromodulina 968 Q06828 FMOD_HUMAN Matriz extracelular 
Possível papel na fibrinogênese do 
colágeno; ligação ao receptor de TGF-b 

117 9 0,25 43,2 / 5,7 72 / 4,4 

Lumican 968 P51884 LUM_HUMAN Matriz extracelular Organização de fibras de colágeno 410 33 1,46 38,4 / 6,2 72 / 4,4 

Vitronectina 968 P04004 VTNC_HUMAN Espaço extracelular 

Interage com PGs e GAGs, molécula de 
adesão a substrato e espalhamento 
celular. Domínio SMB interage com 
SperinaA1 

197 3 0,06 54,3 / 5,6 72 / 4,4 

Fragm. KRT? 1159 P04264 K2C1_HUMAN 
EPIDERME (Dif. 
Final) 

Pode ativar quinases (PKC e SRC) 207 8 
 

66 / 8,5 27 / 5,8 

Ig gamma-2 chain C 
region 

1208 P01859 IGHG2_HUMAN Espaço extracelular Resposta imune 121 12 
 

35,9 / 7,7 63 / 7,4 

Prolargina 1208 P51888 PRELP_HUMAN Matriz extracelular 
Pode ancorar a membrana basal ao 
tecido conjuntivo (colágenos I e II) 

133 10 
 

43,8 / 9,5 63 / 7,4 

Proteína não 
caracterizada 
DKFZp686N02209 

1208 Q7Z351 Q7Z351_HUMAN (sem inf) (sem inf) 72 
  

53,5 / 8,7 63 / 7,4 

AHSG cDNA FLJ55606, 
similar alfa-2-HS-
licoproteína 

1257 B7Z8Q2 B7Z8Q2_HUMAN Espaço extracelular Inibidor de endopeptidase 55 3 
 

46,6 / 5,8 61 / 4,3 
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Prolargina 1257 P51888 PRELP_HUMAN Matriz extracelular 
Pode ancorar a membrana basal ao 
tecido conjuntivo (colágenos I e II) 

52 8 
 

43,8 / 9,5 61 / 4,3 

Epsina-1 (2) 1343 Q9Y6I3 EPN1_HUMAN 
Citoplasma e 
membrana celular 

Facilita formação de invaginações 
recorbertas por clatrina; Regula 
endocitose mediada por receptor; 
regulador negativo da via EGFR 

36 1 
 

69,0 / 4,9 57 / 5,1 

Lumican 1343 P51884 LUM_HUMAN Matriz extracelular Organização de fibras de colágeno 330 33 
 

38,4 / 6,2 57 / 5,1 

Vimentina 1343 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

64 8 
 

53,7 / 5,05 57 / 5,1 

Alpha-enolase 1354 P06733 ENOA_HUMAN 
citoplasma, 
membrana celular 

Glicólise, controle do crescimento, 
tolerância a hipóxia, resposta alérgica 

830 38 
 

47,2 / 7,0 57 / 5,1 

Beta-enolase 1354 P13929 ENOB_HUMAN citoplsma Glicólise, músculo estriado 325 10 
 

46,9 / 7,6 57 / 5,1 

Gamma-enolase 1354 P09104 ENOG_HUMAN 
citoplasma, 
membrana celular 

Glicólise, neuroprotetor 305 7 
 

47,3 / 4,9 57 / 5,1 

Complement C3 
(fragment) 

1357 P01024 CO3_HUMAN secretado p/ plasma Ativação da via do complemento 107 6 
 

187,1 / 6,0 57 / 8,6 

GFAP 1425 P14136 GFAP_HUMAN Citoplasma Constituinte do citoesqueleto 115 6 
 

49,9 / 5,4 53 / 4,6 

Vimentina 1425 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

1379 47 
 

53,7 / 5,05 53 / 4,6 

Vitronectina 1425 P04004 VTNC_HUMAN Espaço extracelular 

Interage com PGs e GAGs, molécula de 
adesão a substrato e espalhamento 
celular. Domínio SMB interage com 
SperinaA1 

197 5 
 

54,3 / 5,6 53 / 4,6 

Biglican 1435 P21810 PGS1_HUMAN Matriz extracelular 
Pode estar envolvido na montagem do 
colágeno; dermatan e condroitin 

164 17 
 

41,7 / 7,16 51 / 7,5 

Biglican 1439 P21810 PGS1_HUMAN Matriz extracelular 
Pode estar envolvido na montagem do 
colágeno; dermatan e condroitin 

115 11 
 

41,7 / 7,16 51 / 7,3 

Septina-2 1439 Q15019 SEPT2_HUMAN Citoplasma 
Forma filamentos do citoesqueleto de 
actina, participa formação de fusos na 
mitose 

70 12 
 

45,5 / 6,4 51 / 7,3 

Biglican 1456 P21810 PSG1_HUMAN Matriz extracelular 
Pode estar envolvido na montagem do 
colágeno; dermatan e condroitin 

175 17 
 

41,7 / 7,16 50 / 8,0 

Anexina-A2 1525 P07355 ANXA2_HUMAN Matriz extracelular Angiogênese; fusão de vesículas 245 30 
 

40,7 / 8,5 36 / 8,7 
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Arf-GAP com domínio 
SH3 proteína 2 

1635 O43150 ASAP2_HUMAN 
Membrana, 
citoplasma e Golgi 

Modula fagocitose via Fcγ2; modula 
recrutamento de paxilina e migração 
celular; liga zinco 

54 1 
 

111,6 / 6,2 37 / 6,2 

GFAP 1697 P14136 GFAP_HUMAN Citoplasma Constituinte do citoesqueleto 65 4 0,07 49,9 / 5,4 34 / 4,5 

Vimentina 1697 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

266 14 0,43 53,7 / 5,05 34 / 4,5 

Apolipoproteína A1 1719 P02647 APOA1_HUMAN Secretada 
Participa no transporte de colesterol dos 
tecidos para o fígado 

539 42 
 

28,1 / 5,3 31 / 5,1 

Proteína ligadora de 
fosfatidiletanolamina 

1748 P30086 PEBP1_HUMAN Citoplasma 
Inibe serino proteases (trombina, 
neuropsina, quimiotripsina); ativador de 
plasminogênio tecidual e elastase 

182 27 
 

21,0 / 7 29 / 10,0 

Superóxido dismutase 
(Mn) 

1755 P04179 SODM_HUMAN Mitocôndria Destroi radicais superóxido 54 6 
 

24,7 / 8,4 29 / 9,3 

Peroxirredoxina-1 1758 Q06830 PRDX1_HUMAN Mitocôndria e núcleo Anti-oxidante 79 15 
 

22,3 / 8,3 24 / 9,5 

não identificado 1765 na na na na na na 
 

na 27 / 9,8 

Superóxido dismutase 
(Cu-Zn) 

1779 P00441 SODC_HUMAN Citoplasma 
destroi radicais livres, envolvimento na 
contração cardíaca; envolvido com 
metabolismo de glutationa S-transferase 

57 16 
 

15,9 / 5,7 25 / 6,3 

Prot. relacionada a 
haptoglobina 

1787 P00739 HPTR_HUMAN Secretada Atividade de serino-endopeptidase 74 3 
 

39,0 / 6,6 39 / 6,6 

Transgelina 1789 Q01995 TAGL_HUMAN Citoplasma 
Crosslinking de actina/gelina; 
Intercâmbio de cálcio; aumento em 
fibroblastos em senescência replicativa 

150 28 
 

22,7 / 8,9 23 / 8,9 

Transgelina 1790 Q01995 TAGL_HUMAN Citoplasma 
Crosslinking de actina/gelina; 
Intercâmbio de cálcio; aumento em 
fibroblastos em senescência replicativa 

138 28 
 

22,7 / 8,9 23 / 8,9 

Vimentina 1793 P08670 VIME_HUMAN Citoplasma 
Filamentos de class-III, células não-
epiteliais; altamente expressa em 
fibroblastos, um pouco em LyB e T 

60 4 
 

53,7 / 5,05 54 / 5,0 

Anexina-A1 1820 P04083 ANXA1_HUMAN 
Núcleo; citoplasma; 
cílios; membrana 
basolateral 

Envolvida na exocitose; proteína 
ligadora de cácio/fosfolípides; regula 
atividade de fosfolipase A2; anti-
apoptose; resposta inflamatória 

149 13 
 

38,7 / 6,6 39 / 6,6 

Colágeno-6 α1 1823 P12109  COL6A1_HUMAN Matriz extracelular Ligação celular 837 14 
 

108,5 / 5,3 109 / 5,3 

Prot. oligomérica de 
matriz cartilagem 

1832 P49747 COMP_HUMAN Matriz extracelular 
Osteoartrite; suprime apoptose; liga-se a 
colágenos e fibronectina 

114 13 
 

82,9 / 4,4 83 / 4,4 

http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?%5bswissprot-AccNumber:P12109%5d+-e
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