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Resumo (português)
Gonçalves RC. A ativaçao da NADPH oxidase mediada pela superexpressão da
Dissulfeto Isomerase proteica em células musculares lisas vasculares. Sâo Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.

Descritores: isomerases de

dissulfetos de proteínas; NADPH oxidase; miócitos de músculo liso; oxidantes;
diferenciação celular; movimento celular; superóxidos; espécies de oxigênio reativas.
O fenótipo das células musculares lisas vasculares (VSMC) depende de fatores
instrínsecos e extrínsecos, que incluem a sinalização redox dependente da NADPH
oxidase (NOX). A expressão / atividade da Nox1 estimuladas por fatores de
crescimento é regulada pela chaperona oxidoredutase dissultefo isomerase proteica
(PDI). A PDI

é necessária para a migração de VSMC e organização de seu

citoesqueleto, e a PDI extracelular contrabalanceia o remodelamento constritivo
vascular por reorganização do citoesqueleto. Tal padrão efeitos da PDI nos levou à
hipótese de que a PDI poderia orquestrar alterações fenotípicas das VSMC, e para testálas desenvolvemos VSMC que superexpressam PDI de forma induzível por tratamento
com doxiciclina (VSMC- PDIteton ). Observamos que a superexpressão de PDI
prolongada (por 72h) aumenta o comprimento celular e induz a expressão de
marcadores de diferenciação calponina, α-actina, e smoothelina, cujo aumento foi
inibido após a incubação com catalase. A produção de superóxido intracelular aumentou
após 48h de superexpressão de PDI, produzido parcialmente pela Nox1, conforme
inibição por GKT136901 ou peptídeo NOXA1ds. Em curto prazo, a superexpressão da
PDI (40h) aumentou a distância percorrida em ensaio de migração de célula única.
Finalmente, o silenciamento da PDI em VSMC diminuiu espontaneamente a expressão
do marcador de diferenciação (calponina). Estes dados sugerem que a superexpressão de
PDI induz ativação da NADPH oxidase transientemente e que provavelmente a
principal isoforma responsável seja a Nox1, enquanto que a superexpressão de PDI
sustentada induz alteração no fenótipo de VSMC.
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Resumo (inglês)
Gonçalves RC. NADPH oxidase activation mediated by Protein Disulfide Isomerase
overexpression in vascular smooth muscle cells. Sâo Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo.
Descriptors: protein disulphide-isomerases; NADPH oxidase; myocytes smooth muscle;
oxidants; cell differentiation; cell movement; superoxides; reactive oxygen species.
Vascular smooth muscle cell (VSMC) phenotype switch depends on extrinsic/ intrinsic
cues including NADPH oxidase (Nox) – dependent redox signalling. Growth factortriggered Nox1 expression/ activity is regulated by the chaperone oxidoreductase
protein disulphide isomerase- A1 (PDI). PDI is required for VSMC migration and
cytoskeleton organization, and extracellular PDI counteracts constrictive vascular
remodelling via cytoskeleton reshaping. Such pattern of PDI effects led us to
hypothesize that PDI may oschestrate VSMC phenotypic alterations, and test it we
developed VSMC which overexpress PDI by doxyxycline treatment (VSMC-PDIteton) .
We observed that sustained PDI overexpression (72h) increased cell length and induced
the expression of differentiation markers calponin, α-actin and smoothelin, which were
not further upregulated upon catalase incubation. Intracelular superoxide production
increased alter 48h of PDI overexpression, produced partially from Nox1, based on
inhibiton with GKT136901 or NOXA1ds peptide. Acute PDI overexpression (40h)
increased VSMC distance during single cell migration assay. Finally, PDI silencing
spontaneously decreased differentiation marker calponin expression. These data suggest
that PDI overexpression induces transiently NADPH oxidase overexpression and
probably the major isoform is Nox1, while sustained PDI overexpression indices VSMC
phenotypic changes.
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1. Introdução
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FENÓTIPO VASCULAR (VSMC)
Células musculares lisas vasculares (VSMC) são críticas para a manutenção do
tônus muscular dos vasos. Estas células possuem a habilidade de trocar caraterísticas
fenotipicas rapidamente e reversivelmente, de um fenótipo contrátil para um sintético e
migratório. As células musculares lisas vasculares da camada média possuem
características fenotípicas mais diferenciadas e especializadas e são importantes para
contração e regulação do diâmetro dos vasos. VSMCs diferenciadas expressam
proteínas musculares contráteis específicas que incluem α-actina, smothelina e
calponina, dentre outras. Já as células musculares lisas vasculares da neoíntima em
artérias lesadas são pouco diferenciadas e expressam baixos níveis destas proteínas
marcadoras de diferenciação. (Griendling K, et al 2006).

No caso de doenças

cardiovasculares como aterosclerose e reestenose, as VSMCpodem sofrer uma dediferenciação, caracterizada pela diminuição de genes de diferenciação e aumento da
expressão de genes envolvidos na proliferação celular, migração, síntese de matriz
extracelular, (Lee et al 2016), por mecanismos que ainda precisam ser elucidados.
Fatores que mediam a modulação do fenótipo de VSMC incluem hormônios,
fatores de crescimento (ex fator de crescimento derivado de plaquetas PDGF, TGFβ)
peptídeos (como angiotensina II, AII) e oxidantes. Estes últimos, como o ânion radical
superóxido (O2-) e peróxido de hidrogênio (H2O2), estão envolvidos na regulação das
vias de sinalização redox que levam a processos como hipertrofia, proliferação,
diferenciação celular e inflamação vascular (Lassegue et al 2012)-- e são produzidos
principalmente por NADPH oxidases (Hilenski et al 2004).
NADH OXIDASE (NOX)
NADPH oxidase são enzimas multiméricas dedicadas à produção do radical
ânion superóxido- pela redução por um elétron do oxigênio molecular. A subunidade
catalítica (Nox, com sítios de ligação heme- and flavina) encontra-se incorporada na
membrane plasmática; e dependendo da isoforma específica, p22phox e outras
subunidades regulatórias citossólicas são recrutadas (Brown DI et al 2015). Nox2 é a
principal isoforma de VSMC em artérias de resistência, enquanto que em grandes
artérias, as principais isoformas encontradas são as Nox1 e Nox4. Nox1, menos
abundante do que Nox4, está localizada em cavéolas e media a proliferação celular,
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enquanto Nox4, que induz a diferenciação, está principalmente localizada em cavéolas e
-adesões focais, em sítios de sinalização tirosina quinases (Hilenski et al., 2004). –Em
animais seguintes aos roedores em escala de evolução observa-se também a expressão
de Nox5; sua ativação é independente das subunidades regulatórias citossólicas mas, de
forma diferente das outras isoformas, é modulada por cálcio (Touyz et al., 2015). A
tabela a seguir representa as diferentes isoformas da NADPH oxidase vascular.

A ativação de Nox1, por estímulo de Angiotensina II ou durante a migração de
VSMC, depende da montagem de subunidades citossólicas (Nox organizador 1 ou
Noxo1, Nox adaptador 1 ou Noxa1 e Rac1). Ativação da Nox4 é independente de sua
montagem, portanto, a atividade da Nox4 está associada com a sua expressão
(Serrander et al., 2008) e mais recentemente, dependente da pressão de oxigênio (PO2,
Nisimoto et al. 2014). Importante, a Nox4 produz primordialmente peróxido de
hidrogênio (H2O2) ao invés do superóxido (Ambasta et al., 2004; Nisimoto et al.,
2014), porém é incerto, o mecanismo. Propõe-se uma dismutação direta de duas
moléculas de superóxido devido à uma carga positiva no Eloop em Nox4 (Takac et al.,
2011) e/ ou sua associação de Nox4 com a superóxido dismutase.
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Figura 1: Modelo de estrutura das Noxes nas suas diferentes isoformas, e seus
principais elementos regulatórios. Karen Block & Yves Gorin, Nature reviews. 2012
MIGRAÇÃO CELULAR (VSMC)
Durante a migração celular, o citoesqueleto é reorganizado para facilitar o
movimento para frente, e ambas Nox1 e Nox4 estão envolvidas. Está bem estabelecido
na literatura que oxidantes são necessários para a migração de VSMC (Sundaresan et
al., 2005) e que a migração induzida por PDGF é dependente da ativação de Nox1 na
frente de migração. (Lee et al., 2009; Brown and Griendling, 2015). Nox4 é importante
para regular montagem e desmontagem de adesões focais durante a migração, que
juntamente com seus parceiros, proteína de interação com polimerase 2 (POLDIP2),
ativa RhoA/FAK (Datla et al., 2014). A imagem a seguir demonstra a importância da
NADPH oxidase, mais especificamente Nox4 e o complexo Nox4/Poldip2 para o
controle migratório de VSMC induzido por PDGF.
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Figura 2: Modelo proposto do controle de migração de VSMC por Poldip2. Quando
PDGF inicia a migração celular, H2O2 gerada do complexo Nox4/Poldip2 estimulada
por integrina pode ativar RhoA e aumentar a fosforilação de FAK em tirosina 397,
levando a formação da adesão focal, e gerando uma força de tração. Superexpressão de
Poldip2 leva à produção contínua de H2O2 e previne a dissolução das adesões focais na
parte de trás da célula causando longas extensões citoplasmáticas, porém sem a
habilidade de migrar e polarizar a célula. Perda de Poldip2 ou Nox4 leva à redução de
fosforilação de FAK em tirosina 397 e falha na formação de novas adesões focais.
Datla et al 2014.
DISSULFETO ISOMERASE PROTEICA (PDI)
Resultados do nosso grupo e de outros grupos demonstraram que a dissulfeto
isomerase proteica (PDIA1, P4HB) tem um importante papel na regulação da NADPH
oxidase em VSMC (Janiszewski e col., 2005; Fernandes et al., 2009), em macrófagos
(Santos et al., 2009), em células endoteliais (Laurindo e col., 2008) e em neutrófilos
(Paes e col., 2012). Em todos estes tipos celulares, ocorre interação física entre as
subunidades NOX (NOX1, 2 ou 4) com a PDI (por imunoprecipitação e análise
confocal) e experimentos de ganho e perda de função da PDI alteram a atividade
NADPH oxidase [revisão PDI do lab ARS 2008]. Particularmente em VSMC de aortas,
a PDI co-localiza e co-imunoprecipita com diferentes subunidades da NADPH oxidase
(p22phox, Nox1, Nox2 e Nox4) (Janiszewski e col, 2005; Laurindo e col, 2008) e
durante ativação da Nox1 por angiotensina II, PDI transloca-se para compartimentos da
membrana celular, e sustenta a atividade da NADPH oxidase por mecanismos ainda não
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esclarecidos (Janiszewski e col, 2005; Fernandes e col, 2009). De fato, a superexpressão
da PDI em VSMC promove ativação espontânea da NADPH oxidase e aumenta a
expressão do RNA mensageiro da Nox1 (e não da Nox4) e produção de H0O2 após
estímulo com angiotensina II (Fernandes e col, 2005). Funcionalmente, o silenciamento
da PDI diminui a migração celular estimulada por PDGF, e processos que envolvem
Nox1 e RhoGTPases, associados à migração celular (Pescatore et al. 2012).

Figura 3: Efeito do silenciamento da PDI na expressão da NADPH oxidase. A)
Após 72h de silenciamento da PDI as células foram tratadas com Angiotensina II
(100nM, 4h). B) Isoforma da NADPH oxidase foi mensurada (Nox1) através da PCRReal Time e corrigida por mRNA de GAPDH. Dados foram comparados com o controle
negativo (mock) submetidos à lipofectamina. C) fração de membrana proteica de VSMC
(1µ)foi fixado em uma membrana de nitrocelulose e blotada para anticorpos contra
Nox1 e Nox4. O controle de carregamento utilizado foi o marcador proteico Ponceau.
Dados estão demonstrados em duplicata para o controle negativo, siRNA PDI em
células não estimuladas. D) produção total de ROS (H2O2) foi mensurada por Amplex
Red, em células em suspensão. Figura adaptada de Denise CF. et AL, ABB 2009.
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A PDIA1 é uma chaperona ditiol oxidoredutase e membro fundador da família
das PDIs (um subgrupo da superfamília das tioredoxinas), atualmente com mais de 20
membros. A maior importância da PDI é catalisar o enovelamento proteico via
formação (oxidação)/isomerização de pontes dissulfeto de proteínas recém sintetizadas
no retículo endoplasmático (RE).

Figura 4: Estrutura tridimensional da Dissulfeto Isomerase proteica com
representação dos seus sítios ativos. Ao lado, quadro de resumo das principais
funções exercidas pela PDI. Adaptado de Laurindo FRM et. AL, Antioxidants and
Redox Signaling, 2008.

A PDI participa do tráfego subcelular e de secreção de várias proteínas (Terada
et al, 1955) e na membrana celular a atuar como tiol redutase (Gruber e col, 2006).
Trabalhos mais recentes tem demonstrado um papel importante da PDI de superfície
e/ou extracellular, como por exemplo, desempenhando um papel crucial na agregação
de plaquetas, na sinalização de integrinas, na regulação da metaloproteinase ADAM17
[Flaumenhaft Furie 2016]. Por possui um papel central na trombose, há estudos clínicos
em humanos em andamento em que se busca inibir a PDI de superfície com derivados
de quercetina (Furie et al, 2014).
Em grandes artérias, dados obtidos pelo grupo mostraram que a PDI possui um
papel

importante

na

reorganização

do

citoesqueleto

que

contrabalancea

o

remodelamento constritivo em modelo de lesão por cateter balão (Tanaka, et al 2015).
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Demonstramos também evidências de que o silenciamento de PDI intracelular impacta
o citoesqueleto em VSMC, através da desorganização de fibras de actina e redução do
número de adesões focais (Pescatore et al 2012).
Portanto, para analisar temporalmente a indução da NADPH oxidase e
consequente aumento na produção de oxidantes estimulada pela superexpressão da PDI
em VSMC, desenvolvemos linhagens que superexpressam PDI sob ativação de um
promotor induzível por tetraciclina (VSMC-PDITetON). Notavelmente, a indução da
superexpressão da PDI de forma sustentada promoveu alterações fenotípicas, que
sugerem a PDI como proteína importante para a plasticidade fenotípica de VSMC.
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2. Objetivos
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2.1 Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é estudar como a superexpressão induzível de PDIA1
altera a atividade da NADPH oxidase e identificar possíveis alterações fenotípicas
durante a superexpressão de PDIA1 em células musculares lisas vasculares.

2.1 Objetivos específicos

1. desenvolver linhagens de VSMC que superexpressam a PDIA1 de forma
induzível
2. analisar a atividade NADPH oxidase temporalmente durante a superexpressão
da PDI
3. analisar se a superexpressão da PDI altera parâmetros de migração espontânea
de VSMC
4. identificar possíveis alterações fenotípicas durante a superexpressão da PDI
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3.Materiais e Métodos
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3.1 Materiais e métodos
3.1.1 Cultura celular
Este projeto utilizou a linhagem imortalizada de células musculares lisas de aorta
de coelho (Buonassissi e Venter, 1976) que tem sido rotineiramente utilizada no
laboratório. Estas células são facilmente transfectadas com siRNA ou cDNA utilizandose lipofectamina (Fernandes e col, 2009). VSMC foram mantidas em frascos de cultura
contendo meio completo F-12 Coon’s com estreptomicina (100 µM) e penicilina (100
U/mL), suplementado com 10% (v/v) de soro fetal bovino (Gibco BRL-Life
Technologies Grand Island, NY, USA) e mantidas em estufa com 5% CO2.
Utilizamos no trabalho também células musculares lisas vasculares (VSMCs)
isoladas da aorta de artérias torácicas de coelhos. Após a lavagem e retirada de todo o
tecido conectivo, a aorta foi digerida em colagenase tipo IV (165U/mL), 6 elastase
(15U/mL) e inibidor de tripsina (0.375mg/mL) por 2 a 3 horas a 37ºC em DMEN. Em
seguida, a aorta pré-digerida foi cortada em pequenos pedaços, o endotélio foi
gentilmente retirado e os fragmentos foram mantidos em placas tratadas com gelatina
(0,1%), com a porção luminal virada para cima da placa. Os fragmentos foram
cultivados em DMEN com soro fetal bovino 10%. Quando VSMC atingem a
confluência máxima, os fragmentos são removidos e as células são tripsinizadas e
passadas para garrafas para expansão celular.
3.1.2 Silenciamento da PDI em VSMC
Para a transfecção de siRNA, VSMC (1.2x105 cel./well) foram cultivadas em meio de
crescimento sem o soro fetal bovino e antibióticos, e incubadas por 6 horas com
oligonucleotideo siRNA da PDI de coelho (50nM de concentração final) e
lipofectamina 2000 (5mL). A sequencia siRNA da PDI foi obtida através do programa
BLOCK-iTTM

RNAi

Designer,

da

Invitrogen

(GAGGUGGCCUUUGACGAGAAGAAGA). Esta concentração de siRNA da PDI foi
capaz de efetivamente silenciar pelo menos 70% da expressão protêica da PDI,
analisada por Western blot. siRNA controle utilizado foi o StealthTM RNAi Negative
Control Duplexes (medium GC), da Invitrogen. Após 6h do início da transfecção, o
meio de transfecção foi substituído por DMEN contendo SFB10%.
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3.1.3 Superexpressão da PDI aguda e crônica em VSMC
VSMC são crescidas a 1 x 106 células em placas de cultura de 10cm de diâmetro
(Falcon). Após 48h substituiu-se o meio de cultura por 10 mL de meio de transfecção
(F12 sem SFB, 12g de plasmídeo e 30L de Lipofectamina® , Invitrogen). Após 8h, o
meio de transfecção é substituído pelo meio de cultura. Neste momento foram
adicionados os inibidores do receptor AT1, quando necessário. Os plasmídeos utilizados
são pCR3.1 para controle do vetor vazio ou wild type PDI (clonado em pCDNA3,
Invitrogen) e mutPDI (PDI com a ausência de thióis, clonado em pCDNA3, Invitrogen),
os quais foram cedidos pelo Prof. Xavier Neto (LNBio) e Prof. Tomohiro Nakamura
(Hokkaido University, Japão). Para o modelo crônico, as células foram selecionadas
com antibiótico (G418, 2mg/ml) de resistência por duas semanas e mantidas na metade
da concentração do antibiótico (1mg/mL).
3.2 Clonagem, produção e transdução viral
3.2.1 Subclonagem dos vetores – Foram realizadas subclonagens dos vetores, ou seja,
retiramos a sequência da PDIA1 (ref NCBI NM_012998.1) do vetor PCR3.1 utilizando
enzimas de restrição e a subclonamos no vetor utilizado para produção lentiviral
pLVXTight (kit Lenti-X Clontech).
3.2.2 Produção lentiviral – Os vetores de transferência pLVX-Tight-PDIA1, pLVX-teton Lenti-X Clontech foram utilizados para a produção viral, a partir das construções
plasmidiais (maxi-preps). Cada vetor foi co-transfectado com o vetor de empacotamento
pSPAX2 e o vetor do envelope pCMVVSVg. A transfecção do DNA viral foi feita por
precipitação com fosfato de cálcio em células HEK293T (Tiscornia et al., 2006). Vinte e
quatro horas após o início da transfecção as culturas tinham o meio coletado e
ultracentrifugado a 110.000 g durante 90 min. Após ultracentrifugação, o sobrenadante
foi descartado e o pellet viral ressuspendido em Hank´s salt solution (HBSS), mantido a
4 ºC por 16 h, aliquotado e armazenado a -70 ºC. O meio das culturas foi reposto e
depois de outras vinte e quatros horas foi novamente coletado, ultracentrifugado,
ressuspendido e armazenado a -70 ºC. As produções foram avaliadas através de
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titulação por seleção com puromicina usando células HT1080 plaqueadas em placas de
6 poços. No dia posterior ao plaqueamento, as células foram transduzidas com 1, 10 ou
100 μl de vírus previamente diluido (1:1000) em meio completo+polybreno (8 μg/ml
final). Após 24 horas foi adicionado puromicina e as células incubadas por 7 a 10 dias
até a formação de colônias de células visíveis. Após a seleção, as colonias foram
coradas com giemsa, o número de colônias determinado, e o titulo viral (Titulo =N°
colônias ×fator de diluição×1000).
3.2.3 Transdução Lentiviral – foram plaqueados 104 células em placa de 12 poços (25 a
30% de confluência para o dia da transdução) e adicionados 1mL do meio apropriado.
No dia seguinte, adicionou-se 300ul de meio de cultura completo contendo o vetor
suplementado com 8ug/ml de polibreno (concentração final). NOTA: a quantidade de
vetor a ser adicionado depende do moi (multiplicity of infection) que se pretender
atingir. E nos controles, adicionamos apenas o meio de cultura contendo o polibreno
(8ug/ml). Mantivemos as células por 6-8horas. Após a incubação, retornamos 1ml de
meio de cultura completo, e após 24h de incubação, substituimos por um meio de
cultura contendo o antibiótico de seleção na concentração letal para seleção dos clones.
3.2.4 Seleção dos clones (linhagens policlonais) - estas células que foram submetidas à
transdução lentiviral carrega o genem da PDI + o gene de dependencia da presença de
doxiciclina. A contrução do plasmídeo possui uma região codificada para resistir a um
tipo específico de antibiotico. Desta forma, apenas as células que receberam a carga
viral conseguem resisitir à presença deste antibiotico espercífico nas concentrações
letais, previamente estabelicidas. Neste caso, submetemos as nossas células à 0,8mg/ml
de G418 e 0,2mg/ml puromicina, por uma semana. Após a comprovação da morte de
todas as células que não receberam a carga viral, estas células foram mantidas com a
metade da concentração de antibiotico usada na seleção. Uma parte das células foi
congelada, enquanto outra parte foi usada para realizar experimentos. A seleção das
células submetidas à transfecção transiente de PDI por lipofectamina seguiu este mesmo
protocolo, apenas com a diferença de termos utilizado apenas o G418 0,8mg/ml por
uma semana. Estas células foram mantidas em F12 com G418 0,4mg/ml.
3.3 Medida de oxidantes derivados do oxigênio
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As medidas foram realizadas por dois métodos: i) oxidação do AmplexRed
(Invitrogen) amplificado por peroxidase (HRP) como medida da produção de H2O2
extracelular das VSMC em suspensão; ii) oxidação da dihidroetidina por oxidantes
intracelulares, com posterior extração dos produtos derivados da oxidação da DHE com
acetonitrila seguido de análise dos mesmos por HPLC; neste caso trata-se da produção
intracelular de oxidantes, com ênfase no ânion radical superóxido, que oxida a DHE
para 2-hidroxietídeo (Fernandes et al 2007).
3.3.1 Oxidação da Dihidroetidina (medida do superóxido intracelular) – VSMC foram
incubadas em PBS/DTPA (0,5 mL) contendo dihidroetidina (50 µM). Após 30 min, as
células foram lavadas com PBS para retirada da dihidroetidina que não é incorporada,
raspadas em presença de 0,5 mL de acetonitrila, e o extrato de células obtido foi
centrifugado (12.000g por 10 min a 4°C) para retirada de debris. Os sobrenadantes dos
extratos foram secos sob vácuo (Speed VacR Plus SC-110A, Thermo Savant) e os
resíduos armazenados a -20°C no escuro até análise. As amostras devem ser
ressuspendidas em 120 µL de fase móvel (CH3CH 10%, TFA 0,1%) e injetadas no
sistema de HPLC (100 µL). Durante a separação cromatográfica, a quantificação de
dihidroetidina remanescente (que não reage) é utilizada como controle interno da
extração orgânica. Desta forma, os dados foram expressos como 2- hidroxietídio por
dihidroetidina consumida (EOH/DHE) e etídio por dihidroetidina consumida (E/DHE).
A dihidroetidina consumida é calculada como a diferença entre a concentração inicial
adicionada às células e a dihidroetidina remanescente no extrato celular quantificada por
HPLC. Vale ressaltar que todas as etapas devem ser realizadas em ausência de luz.

3.3.2 Oxidação do AmplexRed amplificado por HRP (medida de H2O2 extracelular) Produção celular de H2O2 foi mensurada em VSMC pela incubação com reagentes
AmplexRed (0.1mM) e horseradish peroxidase (1U/mL) em tampão Krebs (em mM:
CaCl2 0.5; MgSO4 1.2; KCL 4.9; KH2PO4 5.7; NaCl 145mM; Na2HPO4 5.7; glicose 5.5,
pH7.4) contendo DTPA (0.1mM) por 30min a 37ºC. As células em suspensão,
provenientes de um poço de placa de 6 poços, foram separadas em dois poços em palcas
de 96well, um deles contendo catalase (200U/mL). A quantificação de H2O2 foi
calculada através da diferença entre a fluorescência obtida no poço com e sem catalase.
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A fluorescência foi medida em um leitor de microplaca (onda de excitação/emissão
480/560nm) em um espectofluorometro (SpectraMax M5, Molecular Devices).

3.4 Medida da atividade da NADPH oxidase
A atividade da NADPH oxidase foi realizada em fração de membranas
estimuladas com NADPH. A separação da fração enriquecida da membranas foi obtida
através da lavagem de VSMC, crescidas a 1 x 106 células em placas de 10 cm de
diâmetro, com PBS gelado duas vezes. A placa é raspada com tampão de lise (Tris
50mM pH7,2, contendo EDTA/EGTA 100uM e inibidores de protease). Para romper a
células, é feita a sonicação em intervalos de 10 segundos entre cada uma, por três vezes.
O lisado foi centrifugado a 18000g por 15 minutos à 4°C para retirar as grandes
organelas (núcleo e mitocôndrias). Logo após, o sobrenadante foi centrifugado à
100.000g por 1h à 4°C. O pelet foi ressuspendido em 100uL do tampão de lise. A
dosagem de proteína foi realizada pelo método de Bradford (BioRad), utilizando-se
concentrações conhecidas de albumina bovina.

3.4.1 Redução da Lucigenina – VSMC, crescidas a 1 x 106 células em placas de cultura
de 10 cm de diâmetro, foram lavadas com PBS + EDTA e DTPA gelado duas vezes. As
células foram submetidas à separação da fração de membrana. Após a dosagem de
proteínas, 30ug da amostra foram diluídas em 810ul de PBS pH7,4 contendo EDTA
10µM. Após a adição de 150uL de NADPH (300uM) as amostras foram analisadas no
luminômetro Sirius da Berthold termostatizado à 37°C. A lucigenina (5µM) foi injetada
automaticamente às amostras após 10 segundos. A lucigenina é reduzida pelo ânion
superóxido proveniente da amostra, resultando na formação de 1,2-dioxetano que ao ser
decompor resulta na formação do produto excitado (metilacridona), que emite luz. A
captação da luminescência foi acompanhada por cerca de 40min.
3.4.2 Oxidação de Amplex Red - Para medir H2O2 derivada da atividade da NADPH
oxidase, homogenatos de membrana (15 µg de proteína) foram incubadas com reagentes
de AmplexRed (0.25mM) e horseradish peroxidase (10 unidades/ml) em tampão
fosfato/DTPA na presença de NADPH (250µM) por

30min a 37ºC no escuro.
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Fluorescencia foi medida em um leitor de microplaca (onda de excitação/emissão
480/560nm) em um espectofluorometro (SpectraMax M5, Molecular Devices).
3.5 Microscopia confocal – VSMC (104 células x poço) foram plaqueadas em p24
contendo lamínulas esterilizadas. As células foram fixadas nas lamínulas com
paraformaldeído 4% e depois permeabilizadas com PBS contendo Saponina 0,1%, por
3x de 15 min a 37°C ou NP40 0,1% por 30 min a 37°C), e bloqueio com albumina 3%
(por 30 minutos a 37°C ). Os anticorpos primários específicos foram incubados
overnight, a 4°C, diluídos em PBS contendo albumina (1%). Sendo eles: AbCam (Nrf2
1:200); Cell Signaling (Myc 1:200); Thermo –Pierce (PDI 1:400). Após incubação com
anticorpo secundário (3h a 24oC), as lâminas são montadas em presença de PBS
contendo glicerol (1:1, v/v) e DAPI (10 µg/mL). As lâminas foram analisadas em
microscópio confocal (Zeiss LSM510 Meta).
3.6 Western blot - O homogenato celular total foi obtido após lavagem das células
(retirada de meio de cultura) com PBS contendo EDTA (1 mM) seguido de raspagem
das células em tampão de lise (tampão RIPA: Tris 50mM, pH 7,4, SDS 1%, EDTA e
EGTA 0,1mM, contendo inibidores de protease- PMSF 1mM, leupeptina e aprotinina
10µg/ml e inibidores de fosfatase- DTT 1mM, tetrasodiopirofosfato 10mM, NaF
100mM, β-glicerofosfato 17,5 mM). Após 20 minutos em gelo os debris foram
separados por centrifugação (1000g 5 minutos) e a dosagem de proteína foi realizada
pelo método de Bradford (BioRad), utilizando-se concentrações conhecidas de albumina
bovina. Alíquotas de 30µg de proteína foram diluídas em tampão de amostra contendo
azul de bromofenol 0,02%, mercaptoetanol 10 mM e dodecil sulfato de sódio 10% e são
aplicadas juntamente com uma padrão de pesos moleculares em gel de poliacrilamida
para separação das proteínas por eletroforese. Posteriormente, as proteínas foram
transferidas para uma membrana de nitrocelulose em sistema semi seco (Semiphor,
Hoefer-Pharmacia, Suécia). A membrana foi incubada com a solução de bloqueio (leite
desnatado 5% em TBS-Teewn 0,01%). A detecção de proteínas específicas foi feita pela
incubação com os anticorpos primários Abcam (PCNA, 1:1000; myocardin 1:750; Nrf2
1:1000; RhoGDI 1:1000), Enzo (mouse-PDI, 1:1000), Sigma (β-actin, 1:5000;
Calponin 1:1000;  smooth muscle actin 1:1000), Thermo-Pierce (PDI, 1:1000),
Millipore (SrcY416 1:1000; Smoothelin 1:1000), Cell Signaling (Src 1:1000; ERK
1:1000; ERKT202/Y204 1:1000; Myc 1:1000), sendo posteriormente incubados com
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anticorpos secundários que foram excitados na região do infravermelho. A captação das
imagens foi realizada no Licor. A densitometria foi obtida pela contagem de pixels de
cada imagem.
3.7 Ensaio de migração de célula única (Single Cell Migration assay) - VSMC foram
plaqueadas em baixa confluência (0,6.104 celulas/poço) na placa p12. Após o período de
adesão (6hs) as células foram ou não estimuladas com Angiotensina II. A análise da
migração foi realizada a 37°C em microscópio invertido (Leica DMIRB) em objetiva de
x10. Com uma câmera (Axion Vision 4.8). acoplada ao microscópio operada pelo
Metamorph image analysis software (Princeton Instruments, Evry, France) foram
fotografados 3 campos por poço, em um intervalo de 5minutos, por 16hs. As imagens
obtidas (em formato ND2) foram convertidas em AVI e utilizando-se o software ImageJ
(time-lapse movies; manual traking pluging). As coordenadas (X, Y) obtidas do
rastreamento de cada célula foram utilizadas para o calculo da distancia total percorrida,
distancia do ponto de origem e persistência direcional da migração. A distância total
percorrida representa a soma de todos os deslocamentos de cada célula durante o
período de 16hs. A distância do ponto de origem representa o deslocamento entre o
ponto inicial e final. A persistência direcional da migração foi calculada utilizando-se a
distancia do ponto de origem (durante o período de 16hs) dividido pela distancia total
percorrida durante este período. Os experimentos foram realizados em duplicata e a
quantificação foi feita com no mínimo 6 células por monoplicata.
3.8 Medida da atividade redutase em homogenatos celulares – As células crescidas
em placas de 10cm de diâmetro foram lavadas duas vezes com PBS e raspadas em
tampão fosfato 0,1% contendo 1mM EDTA e inibidores de proteases (aprotinina
1µg/mL, leupetina 1µg/mL, fenil-metil-sulfonil 10mM). As células foram lisadas por
ciclos de congelamento em N2 e seguido de descongelamento a 37oC por três vezes e
centrifugadas a 10.000rpm por 10min. 20µL do sobrenadante foi incubado em tampão
de lise na presença de DTT 5µM por 20min em temperatura ambiente. 150nM de Di-EGSSG foi adicionado às amostras e imediatamente iniciou-se a leitura da cinética da
redução da Di-E-GSSG pelo aumento da fluorescencia (exc. 525nM em.545 nm) à 37oC
por 30 min. A dosagem de proteína nas amostras foi realizada no mesmo dia, pelo
método de Bradford. A atividade redutase foi calculada
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3.9 Ensaio de viabilidade celular (MTT assay) – após estímulo com Angiotensina II, o
meio de cultura celular foi substituído por solução de MTT fresca (0,5mg/mL em
Krebs/DTPA). Após 4h de incubação a 37°, cristais de MTT foram dissolvidos em
DMSO e a absorbância foi mensurada a 540nm. As amostras foram normalizadas pelo
controle negativo (amostras sem a presença de doxiciclina).
3.10 Medida do comprimento celular – As imagens obtidas durante o experimento de
migração celular (0 vs 16h) foram utilizadas para calcular o comprimento celular,
utilizando o ImageJ software.
3.11 Análise estatística – Os dados são apresentados como média ±erro padrão. As
comparações foram feitas utilizando test t de student (pareado ou não pareado) ou
ANOVA de uma via com post-hoc de Benferroni. Os gráficos e testes foram realizados
utilizando o software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software Inc.) Os valores de
p<0,05 foram considerados significantes.
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4.Resultados
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4.1 A superexpressão crônica da PDI em VSMC não eleva os níveis de superóxido
intracelular - Demonstramos previamente que a transfecção transiente em VSMC feita
por vetor plasmidial (que aumenta cerca de 2,5 vezes a expressão da PDI quando
comparada com a células transfectada com o plasmídeo controle) induz expressão da
RNA mensageiro da Nox1 (e não da Nox4), e aumenta a atividade da NADPH oxidase
nos mesmos níveis de ativação por Angiotensina II (Fernandes et al., 2009). Entretanto,
quando VSMC transfectadas com PDI foram selecionadas para originar uma linhagem
de células que superexpressam cronicamente PDI (aumento cerca de 2.5 vezes a
expressão da PDI quando comparada ao basal, Fig.5), nós não observamos aumento da
atividade NADPH oxidase (vs. Basal), assim como não houve alteração dos níveis de
produção de superóxido intracelular.

Figura 5: A superexpressão crônica da PDI não aumenta a atividade NADPH
oxidase em VSMC. A atividade NADPH oxidase avaliada pela redução da Lucigenina
em fração enriquecida de membrana de VSMC e a produção de superóxido intracelular
avaliada por oxidação do DHE intracelular, neste modelo, não se alteram em relação ao
controle basal. Angiotesina II (100nM, 4h) foi utilizada como controle positivo.

Estes dados sugerem que a produção de oxidantes pela superexpressão da PDI
deva ser transiente, por alterações na expressão da fonte geradora de oxidantes
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(possivelmente Nox1), na atividade desta fonte e/ou na ativação de vias de adaptação
que promovam aumento de sistemas antioxidantes, como p.ex, Nrf2 [EspinosaDiez C et
al. 2015]. Sendo assim, desenvolvemos um modelo induzível de superexpressão da PDI
para analisar temporalmente os efeitos da superexpressão da PDI em células musculares
lisas vasculares.

4.2 Desenvolvimento de modelo de superexpressão induzível de PDI em VSMC
Este modelo foi obtido por infecção lenti- viral da linhagem de VSMC de aorta
de. Os detalhes experimentais para obtenção das linhagens estão nos métodos (seção
3.2). VSMC foram infectadas simultaneamente com 2 lentivírus (um deles com o
promotor TetON induzível por doxiciclina e o outro com o gene da PDIA1 de rato, em
diferentes proporções (4:4 e 8:8, TetON:PDIA1). Este gene da PDIA1 contêm uma
inserção de 9 aminoácidos (Myc-tag) anterior à porção C-terminal para diferenciá-la da
PDIA1 intracelular (Fig. 6).
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Figura 6: Linhagens de VSMC-PDITetON obtidas após infecção viral. (acima)
Ilustração do transgene da PDIA1 demonstrando seus domínios a/b/b’/a’/c e o peptídeo
de retenção no retículo endoplasmático KDEL, assim como os sítios (CGHC) redox e a
Inserção da cauda Myc (EQKLISEEDDL). (abaixo) Morfologia de VSMC-PDITetON
após estímulo com doxiciclina (1,5µg/ml) por diferentes tempos de exposição. Observase uma importante alteração morfológica no alinhamento das células que será
importante para a discussão dos dados demonstrados neste trabalho.

Ambas as linhagens obtidas de VSMC (VSMC-PDITetON L4:4 e L8:8)
mostraram um aumento tempo-dependente da expressão total de PDI após tratamento
com doxiciclina (Fig. 6). A escolha da concentração de doxiciclina (1,5µg/mL) baseouse na expressão de PDI e Myc separadamente. A menor concentração capaz de
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estimular tanto o aumento da expressão de PDIA1 quanto de Myc (na altura de 57KDa,
o peso molecular da PDIA1) a partir de 24 horas. (dado não demonstrado). A linhagem
L4:4 exibiu aumento de 3,7 vezes da PDIA1 em 48h de tratamento com doxiciclina,
equanto a linhagem L8:8 exibiu aumento de 8,5 vezes (versus PDIA1 endógena no
basal). De acordo, a superexpressão da PDIA1 transgênica (marcada pela expressão de
Myc na altura de 57KDa) foi também maior em L8:8, cerca de 2 vezes quando
comparada com L4:4 após 48h de tratamento com doxiciclina.

Figura 7: Indução da superexpressão de PDIA1 nas VSMC-PDITetON L4:4 e L8:8.
A) Expressão de myc na altura de aproximadamente 60KDa sem doxiciclina e após 24 e
48h de estímulo. B) PDI aumenta sua expressão após estímulo com doxicilina por 24 e
48h. A expressão das duas proteínas foram avaliavas tanto para a linhagem L4:4 como
para L8:8.

Para analisar a distribuição da PDIA1 superexpressa, marcamos a PDIA1 ou a
cauda Myc após 48h de estímulo com doxiciclina, e observamos a marcação por
microscopia confocal (fig8). O myc endógeno, (que é um fator de transcrição) apresenta
marcação nuclear enquanto que a marcação da cauda Myc após a superexpressão da
PDIA1 é perinuclear e colocaliza-se com a PDIA1 (Fig. 8). Importante, a inserção de
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Myc não altera a distribuição intracelular da PDIA1, que se mantém similar à marcação
perinuclear observada nas células sem estímulo de doxiciclina. Ainda, observamos
algumas protusões/prolongamentos ao longo da célula após o estímulo com doxiciclina
por 48h, o que não é observado no basal (Fig. 8, setas brancas).

Figura 8: Distribuição da PDI superexpressa nas VSMC-PDITetON. Localização de
expressão celular de PDI e do inserto de Myc nas VSMC-PDITetON antes e após estímulo
com doxiciclina (1500ng/mL por 48h) em ambas as linhagens (L4:4 e L8:8).
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Para verificar se a superexpressão da PDI poderia levar à indução de estresse
do RE, em consequência da maior quantidade de proteína sendo enovelada no RE,
analisamos a expressão das chaperonas residentes do RE Grp8 e Grp94. Observamos
que diferentes tempos de indução de PDI (0/24/48/72h) não alteraram a expressão
destas chaperonas, nem de chaperonas encontradas no citoplasma (Hsc70 e RhoGDI)
(Fig. 8A).

Figura 9: A indução de PDI nas VSMC-PDITetON (L4:4) não induz estresse do
retículo endoplasmático nem aumenta a expressão de outras PDIs. Expressão
proteica das chaperonas do retículo Grp78 e Grp94 bem como citossólicas (Hsc70 e
RhoGDI), e das chaperonas da família da PDI, PDIA3 (Erp57) e PDIA4 (ERp72) após
estímulo com doxiciclina (1500ng/mL) em diferentes tempos (24h, 48h, 72h). Betaactina foi utilizada como controle de carregamento.

Também confirmamos que a indução da PDI não alterou a expressão de outras
PDIs, pelo menos das PDIA3 (ERp57) e PDIA4 (ERp72) (Fig. 9B). Poderia haver uma
forma de compensação fisiológica determinada pelo aumento de expressão de PDI e
todos os resultados obtidos poderiam ser decorrentes, de uma maneira indireta, desta
compensação. Portanto, os resultados obtidos e descritos adiante podem ser
correlacionados diretamente ao aumento da expressão de PDIA1 em VSMC-PDITetON,
sem interferências de alteração de expressão de outras chaperonas.
A seguir analisamos se a PDIA1 superexpressa estava ativa. A PDIA1
apresenta diversas atividades, isomerase, chaperoa, oxidase e redutase. Todas podem ser
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medidas separadamente utilizando PDIA1 purificada (Raturi FRBM 2007). Entretanto,
um homogenatos celulares há descrição somente do métodofluorescente de redução da
glutationa oxidada ligada covalentemente à eosina (REF). Este método mede a atividade
redutase total do homogenato, que inclui a PDIA1 e outros sistemas redutases, como a
tioredoxina (Muller et al ATVB 2010.). Observamos uma maior atividade redutase (em
cerca de 30%) nos homogenatos das VSMC-PDITetON tratadas por 72h com doxiciclina
em relação às VSMC-PDITetON sem tratamento (Fig. 10). Considerando se a PDIA1
superexpressa a maior contribuição na diferença entre a medida de t=72h vs. T=0h,
conclui-se que a PDIA1 superexpressa está ativa. Além disso, é possível calcular quanto
de PDIA1 foi superexpressa comparando-se com a cinética de redução da Di-eosinaGSSG pela PDI purificada analisada no mesmo ensaio. Por este calculo, tem-se 83 ng
de PDI-myc, que corresponde a cerca 0,2% do total de proteína no homogenato.

Figura 10: Atividade redutase em homogenatos de VSMC-PDITetON (L4:4). A
atividade redutase, medida pela redução da Di-eosina-GSSG (esquema acima), foi
maior após 72h de estímulo de doxiciclina (1500ng/ml) quando comparada com a
células na ausência de doxiciclina (N=2).
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Após a caracterização das linhagens de VSMC-PDITetON, investigamos os
efeitos da indução da superexpressao da PDI na produção de oxidantes e na atividade da
NADPH oxidase em VSMC.

2. Superexpressão da PDI induz formação de oxidantes e atividade da NADPH
oxidase
Demonstramos anterioremente que a superexpressão transiente da PDI (por
24h, com transfecção plamidial) aumenta os níveis de superóxido intracelular cerca de 2
vezes e especificamente o mRNA da Nox1 (e não da Nox4), comparado com VSMC
controles (transfecção com plasmídeo vazio) (Fernandes et al., 2009). No modelo de
superexpressão induzível, a produção de anion superóxido intracelular aumentou em
L4:4 após 48h de exposição à doxiciclina, de maneira similar ao tratamento com
angiotensina II (100nM), um agonista clássico de ativação da Nox1 (Fig. 11).

Figura 11: Produção de oxidantes em VSMCtetON estimuladas com doxiciclina por
24 e 48h comparada com o basal sem doxiciclina. A) Medida de superóxido
intracelular avaliado pela oxidação do DHE medida por HPLC. B) Medida de peróxido
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de hidrogênio extracelular, avaliado por oxidação do Amplex Red avaliado por
espectofluorometro. Angiotensina II (100nM, 4h) foi utilizada como controle positivo e
GKT (80uM, 30min) como controle negativo. Dados foram normalizados pela
concentração de proteína. *p<0,05 vs. noDOX n=3.

A superexpressão da PDI também aumentou a produção de H2O2 extracelular
em L4:4, onde o pico de produção se deu com 24h de exposição à doxiciclina.
Importante, a produção de superóxido intracelular foi inibida quando as VSMCPDITetON foram tratadas 1h antes da incubação com dihidroetidina com o inibidor
farmacológico específico para as Nox1/4 (GKT136901, Drummond et al., 2011) (Fig.
11) ou com o peptídeo NoxA1ds, um antagonista da montagem de NoxA1
(Ranayhossaini et al., 2013) (Fig. 12). Em adição, GKT136901 também inibiu a
produção extracelular de H2O2 (Fig. 12). O inibidor da oxido nítrico sintase (L-NAME)
não alterou a produção extracelular de peróxido de hidrogênio nas VSMC-PDITetON,
mas diminuiu a produção de superóxido intracelular nestas celulas (Fig. 12). O inibidor
de xantina oxidase oxipurinol não alterou a produção de oxidantes em VSMC-PDITetON.
Ao contrário de L4:4, em L8:8 não houve aumento da produção de superóxido
intracelular nem aumento da produção de peróxido de hidrogênio extracelular (Fig. 1112), sugerindo que a produção de oxidantes mediada pela superexpressao da PDI deve
ter um limiar máximo de expressão de PDI, possivelmente exarcebado em L8:8.
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Figura 12: Produção de superóxido intracelular em VSMC-PDITetON. GKT (80uM)
foi utilizado como inobidor específico para Nox1 e Nox4. Noxa1ds 10uM) como
inibidor especificamente de Nox1. Oxypurinol (XXuM, inidibor da Xantina Oxidase) e
L-NAME (XXuM, inibidor de eNOS) foram utilizados. As células foram estimuladas
ou não com doxiciclina por 48h e os inibidores foram adicionados ao meio de cultura
30min antes da lise.

Figura 13: Produção de H2O2 extracelular em VSMC-PDITetON. Semelhante ao
ensaio anterior, porém agora com a presença de DPI (inibidor de isoflavinas, inibidor
indireto da NADPH oxidase, XXuM).

Para avaliar a atividade da NADPH oxidase nas VSMC-PDITetON escolhemos
dois métodos distintos, ambos baseados na produção de oxidantes desencadeada por
NADPH em fração enriquecida de membrana (“100.000 g fraction”). O primeiro
método foi baseado na redução da lucigenina pelo ânion superóxido (levando ao
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aumento de luminescência) e o segundo foi baseado na oxidação dos reagentes de
Amplex Red por H2O2 (formando o produto resofurina fluorescente). A atividade da
NADPH oxidase com o passar do tempo em L4:4 exibiu um ponto máximo (48h para o
experimento de lucigenina) (Fig. 14), que foi abolido em fração de membrana préincubada com GKT136901 (dado não demonstrado). Para o experimento de Amplex
Red, não houve diferença estatística na produção de H2O2 nas frações de membrana
estimuladas com NADPH, oriundas de VSMC-PDITetON L4:4 tratadas com diferentes
tempos de doxiciclina. Similar aos níveis de superóxido intracelular, o tratamento com
doxiciclina em L8:8 não alterou a atividade NADPH oxidase mensurada por ambos os
métodos. Juntos, estes dados sugerem que a superexpressaão da PDI em L4:4 induz uma
ativação da NADPH oxidase transiente, provavelmente da isoforma Nox1, similar aos
dados observados com a transfecção transiente em VSMC (Fernandes 2009).
Entretanto, a discriminação de qual isoforma contribui em cada tempo de tratamento
com doxiciclina, ou mesmo se há contribuição de duas isoformas simultaneamente,
ainda precisa ser elucidado.
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Figura 14: Atividade da NADPH oxidase em VSMC-PDITetON. Medida por redução
da lucigenina e por oxidação de Amplex Red nas VSMC-PDITetON

estimuladas com

doxiciclina por 24, 48 e 72h, comparada com o basal sem doxiciclina.

3. A superexpressão da PDI aumenta a migração espontânea das VSMC-PDITetON
Duante a migração de VSMC a sinalização redox pela NADPH oxidase Nox1 é
essencial (Lee et al., 2009). Em VSMC que superexpressam PDIA1 de forma transitória
(por 24h) observamos um pequeno aumento basal da migração de VSMC (sem
estímulo) quando comparada com VSMC transfectadas com o plasmídeo vazio,
analisado por ensaio de Câmara de Boyden (Pescatore et al., 2012). Assim sendo,
avaliamos a migração celular em ambas as linhagens L4:4 e L8:8 de VSMC-PDITetON
(Fig. 15). Células foram pré-incubadas com doxiciclina (1.5µg/ml) por 40h antes do
início da análise de migração. Em ambas as linhagens, L4:4 e L8:8, houve aumento de
distância total percorrida comparado ao basal, sem alteração da persistência, ou seja,
sem a manutenção de um direcionamento durante a trajetória percorrida por 16h, como
ocorre, por exemplo, com estímulo como PDGF (Pescatore, 2012).

Figura 15: VSMC-PDITetON exibem maior distância percorrida em ensaio de
migração de células única, de forma espontânea. O parâmetro persistência é a razão
da distância total percorrida pela diferença de trajetória do ponto inicial ao ponto final
no ensaio de migração (que dura 16h).
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Analisamos também a ativação da cinase c-Src (pela fosforilação da serina
416) durante a indução de PDI nas VSMC-PDITetON já que Src ativa é um potencial
mediador de migração de VSMC (Weber et al., Circ Res 2004). Após 48 horas de
exposição à doxiciclina, houve um aumento de aproximadamente 50% no aumento da
pSrc(Ser416) quando comparada em células na ausência de doxiciclina (Fig 16). A
fosforilação da ERK não foi alterada quando comparada à condição basal.

Figura 16: Superexpressão da PDI em VSMCtetON induzida pela presença
doxiciclina (1500ng/ml por 48h) alterou a expressão de quinases parcialmente
redox sensíveis. Por western blot foram analisadas a expressão de Src fosforilada (416)
que representa a Src ativada, e ERK1/2 fosforilada. A) representação da fosforilação da
Src(416) marcada com anticorpo (Cell Signaling) para ambas Src fosforilada e Src total,
após 48h de exposição à doxiciclina. *p<0,05 L4/L8 vs. No DOX. n=4. B)
representação da fosforilação de ERK1/2 marcada com anticorpo (Cell Signaling) para
ambas ERK1/2 total e fosforilada novamente após 48h de exposição à doxiciclina. N=4.

4. A indução sustentada de PDI altera VSMC para fenótipo mais diferenciado
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Durante os ensaios de migração celular, notamos que as VSMC-PDITetON L4:4,
após 48h de doxiciclina estavam mais alongadas. De fato, a quantificação pelo Image J.
mostrou um aumento de cerca de 30% no comprimento destas células vs. Basal (fig17
c). Entretanto, o conteúdo proteico se manteve constante durante a superexpressão da
PDIA1 (tabela 2). Isto sugere uma dimunuição do número de células com aumento do
tamanho das mesmas. De fato, contagem de células por câmara de Newbauer durante a
superexpressão da PDIA1 exibiu uma diminuição do número total de células. Estes
dados sugerem que, nas VSMC-PDItetON L4:4, o aumento da expressão da PDIA1por
tempos maiores que 48h poderia alterar o fenótipo célula, mas sem diminuir a sua
viabilidade (fig17b).
Já a linhagem VSMC-PDITetON L8:8 não alterou o número de células em nenhum
dos tempos de tratamento com doxiciclina mas apresentou maior redução do MTT para
Formazan (de forma similar à L4:4) (Fig18). Talvez as células estejam alteradas
metabolicamente, mas com menores reflexos na morfologia celular. Não realizamos as
análises de comprimento celular para a linhagem L8:8 pelo fato desta linhagem
apresentar resultados muito distoantes dos resultados da linhagem L4:4, e
principalmente por não apresentar diferenças na produção de oxidantes (Fig11).

VSMC-PDItetON L4:4
(doxiciclina 1,5mg/mL)

T=0H

T=24H

T=48H

T=72H

1.01±0.04

1.09±0.16

1.01±0.30

0.99±0.02

QT. DE PROT.
(mg/mL)

Tabela 2: Quantificação total de proteína em homogenato de células VSMCPDItetON L4:4 por método Bradford em diferentes tempos de exposição com
doxiciclina. O homogenato foi lisado com RIPA na presença de inibidores de protease.
As amostras apresentaram a mesma quantidade de proteína total no homogenato quando
comparadas entre si, apesar da diferença na quantidade total de célula por campo (fig 17
a). Tabela representado valor bruto e desvio padrão.
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Figura 17: Superexpressão da PDI altera o fenótipo celular de VSMC-PDItetON
L4:4 para um perfil mais alongado e contrátil. O número de células diminui na
presença de doxiciclina enquanto a viabilidade celular, avaliada pela metabolização de
MTT mitocondrial aumentou na presença de doxiciclina (1500ng/ml, 24h, 48h e 72h).

Figura 18: Superexpressão da PDI altera o fenótipo celular de VSMC-PDItetON
L8:8 para um perfil mais alongado e contrátil. O número de células diminui na
presença de doxiciclina enquanto a viabilidade celular, avaliada pela metabolização de
MTT mitocondrial aumentou na presença de doxiciclina (1500ng/ml, 24h, 48h e 72h).
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Como observamos alterações morfológicas nas VSMC- PDI tetON com tempos de
superexpressão de PDIA1 de 48h que sugeriram um fenótipo mais diferenciado,
avaliamos se a indução da PDI poderia alterar a expressão de marcadores de
diferenciação, analisamos a expressão de calponina, smoothelina e α-actina nas VSMCPDITetON L4:4. De fato, a indução sustentada de PDI (t>48h) aumentou a expressão
destes três marcadores (Fig. 19). A expressão do marcador de proliferação celular
(PCNA) não foi alterada. Na linhagem VSMC-PDITetON L8:8 não observamos alterações
na expressão de PCNA ou calponina com 48h de doxiciclina (dados não mostrado).

Figura 19: Superexpressão da PDI aumenta expressão de marcadores de
diferenciação em VSMC

tetON

L4:4.

como alfa actina, calponina e smothelina

(marcadores de diferenciação celular), enquanto diminui a expressão de
(marcador de proliferação celular).

PCNA
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Para entedermos se esta alteração fenotípica durante a indução da expressão da
PDI em VSMC ocorre de maneira dependente da produção de oxidantes, utilizamos
catalase para diminuir a concentração intracelular de H2O2 durante a indução de PDI. A
catalase quando adicionada ao meio de cultura por temos maiores que 4h, é endocitada
(REF.) Catalase (500U/ml) foi adicionada 4h antes da indução de expressão de PDI por
doxiciclina. Os resultados demonstram que a presença da catalase durante a
superexpressão da PDIA1 inibiu o aumento da expressão de calponina e -actina (Fig.
20).

Figura 20: Catalase foi capaz de inibir o efeito de aumento da expressão de
Calponina (marcador de diferenciação celular) em VSMCtetON estimuladas com
doxiciclina em diferentes tempos de exposição (1500ng/ml).

5. A perda de função da PDI induz espontaneamente aumento de PCNA
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Dados de perda de função da PDI em cultura primária de células musculares
lisas vasculares (por transfecção com siRNA) corroboram com os dados obtidos nas
VSMC-PDITetONL4:4. Após 72h de silenciamento, a expressão de calponina diminuiu
enquanto a expressão de PCNA aumentou, comparando-se às células transfectadas com
siRNA controle (scrambled) (Fig. 21).

Figura 21: Silenciamento da PDI aumenta expressão de marcadores de
proliferação (PCNA) em VSMC primária enquanto diminui a expressão de
marcadores de diferenciação celular (Calponina). Células musculares lisas
vasculares primárias isoladas da aorta de coelhos foram silenciadas para PDI (ou
transfectadas com scrambled siRNA; 50nM por 72h). Expressão de PCNA amentou
enquanto a expressão de Calponina diminuiu, beta actina foi utilizada como controle
positivo. (n=4 *p>0,05)
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5. Discussão
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O presente trabalho demonstrou que a PDI superexpressa em VSMC induz a
produção de oxidantes e a ativação da NADPH oxidase de maneira transiente,
possivelmente pelas isoformas Nox1 e Nox4 da NADPH oxidase, apesar de outras não
podermos descartar a contribuição de outras fontes geradoras de oxidantes (como NOS
desacoplada). A superexpressão da PDI aumenta a migração espontânea e, quando
sustentada, altera características fenotípicas em VSMC para um estado mais
diferenciado, observado pela diminuição do número de células, células mais alongadas e
pelo aumento da expressão de calponina e α-actina (marcadores de diferenciação
celular).
Através do modelo de superexpressão indúzivel de PDI (VSMC-PDITetON)
confirmamos os resultados obtidos previamente com a transfecção transiente da PDI de
que a superexpressão aguda da PDI aumenta a produção de superóxido intracelular e
produção de H2O2 extracelular além de aumentar a atividade da Nox (Fernandes et al.
2009). Por usarmos um modelo de superexpressão induzível, observamos que a geração
de oxidantes é transiente. De fato, quando na superexpressão crônica da PDI (Fig. 5)
não observamos mais aumento da produção de superóxido intracellular nem aumento da
atividade da NADPH oxidase. No modelo de indução de superxpressão de PDI, a
produção de oxidantes foi diminuída pelos inibidores de Nox1/4 GKT136901
(Drummond et al., 2000) e pelo peptídeo NoxA1ds (que previne a montagem da NoxA1
Ranayhossaini DJ et al 2013), sugerindo que Nox1 é ativada, similarmente aos dados de
superexpressão transiente (Fernandes et al, ABB 2009). Nossos resultados também
sugerem indução de outras fontes de geração de superóxido durante a superexpressão de
PDI, particularmente a oxido nítrico sintase desacoplada. A confirmação da participação
da NOS neste modelo teria que ser feita por análise de expressão da mesma (proteína ou
mRNA) já que a NOS desacoplada contribui para a produção de superóxido no ensaio
de fração enriquecida de membrana incubada com NADPH (atividade da NADPH
oxidase; Rezende et al., 2015; Laurindo et al., 2008).
Considerando que o anion superóxido é o oxidante primário, e que o
superóxido é gerado através da ativação da Nox e da NOS desacoplada em VSMCPDITetON, foi inesperado o comportamento temporal de H2O2 comparado com a
produção de superóxido intracelular (Fig. 13). Ellnquanto o pico de superóxido foi
obtido com 48h após indução de PDI, o máximo de produção de H2O2 foi observado
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após 24h. Este resultado pode refletir alguma ativação de fonte de superóxido/H2O2
antes de 24h de indução de PDI que foi perdida no nosso desenho experimental e/ou em
conseqüência da privação de soro fetal bovino, procedimento realizado apenas para a
avaliação de H2O2 extracelular (24h de carenciamento).
Não observamos produção de oxidantes em VSMC-PDITetON L8:8, assim como
não houve aumento da atividade da NADPH oxidase, enquanto esta linhagem
apresentou maior migração espontânea e fosforilação da Src, ambos eventos redox
sensíveis. De fato, Src é (pelo menos em parte) ativada por ROS que levam à foramção
de uma ponte dissulfeto entre C245 e C487 (Giannoni and Chiarugi ARS 2014). Talvez
a produção de oxidantes foi perdida por causa do desenho experimental, cujo dado
temporal inical foi com 24h apos indução de PDI. Entretanto, em L8:8 não houve
aumento de oxidantes após estímulo com angiotensina II (fig11, 12 e13), podendo ser
uma conseqüência da maior titulação com de lentivirus para produzir esta linhagem (em
comparação com L4:4), e a linhagem L8:8 desta forma apresentar menor regulação de
sistemas de geração de oxidantes e/ou uma superativação de sistemas antioxidantes.
A geração de oxidantes por ambas NADPH oxidase, Nox1 e Nox4, é essencial
para a migração de VSMC. Nox1 é ativada na linha de frente das células durante a
migração por Rac GTPase, através da ativação da fosfatase SSH1L e oxidação de 14-33, despolimerização dos filamentos de actina que resultam em protusões de lamellipodia
e aumentam a migração (Brown and Griendling, 2015). Nox4 (e seu parceiro Poldip2)
mantém a estabilidade das adesões focais durante a migração de VSMC; Nox4 é ativado
por GTPase Rho para manter a produção de H2O2 em adesões focais, necessário para
sua formação (Datla et al., AJP 2014). Demonstramos previamente que o silenciamento
de PDI diminuiu migração de VSMC induzida por PDGF enquanto que a
superexpressão de PDI transiente causou um leve aumento na migração em VSMC não
estimuladas (Pescatore et al., 2012). Nossos dados pelo método de migração de célula
única confirmaram maiores distâncias totais percorridas nas VSMC-PDITetON induzida
por doxiciclina, porém sem alterações no parâmetro de persistência. Estes resultados
podem refletir o efeito do complexo GTPases durante a migração de VSMC, já que PDI
possivelmente interage com GTPases como RhoGDI para suportar ativação de Rac1 e
RhoA durante migração de VSMC (Pescatore et al., 2012). A atividade de GTPases
(Rac1, RhoA, RhoGDI) durante a superexpressão da PDI é uma questão em aberto.

55

A superexpressão de PDI altera o fenótipo celular de VSMC de um estado
mais proliferativo para um estado mais diferenciado, baseado nos resultados obtidos no
modelo de superexpressão de PDI induzível e também no modelo de perda de função da
PDI (fig.21). O mecanismo pelo qual PDI altera o fenótipo celular ainda não está
estabelecido, porém podem envolver a atuação direta da PDI na reorganização do
citoesqueleto por troca de pontes dissulfeto na β-actina (Sobierajska et al., 2014), ou via
associação com GTPases (Pescatore et al., 2012), e/ou via ativação da Nox4, isoforma
importante para a manutenção do fenótipo celular mais diferenciado (Clempus ATVB
2007). De fato, a manutenção do fenótipo celular mais contrátil/diferenciado se dá em
tempos mais longos de superexpressão de PDI, após 72h na presença de doxiciclina (1.5
µg/mL), para marcação de calponina, smothelina e α-actina. Observamos neste trabalho
que a presença de oxidantes é essencial para a manutenção do fenótipo diferenciado já
que a presença da catalase no meio de cultura nos mesmos tempos de estímulo de
doxiciclina aboliu o aumento estimulado pela superexpressão da PDI. Uma pergunta
extremamente importante neste modelo é identificar qual/quais isoforma(s) da Nox são
induzidas e contribuem para a alteração fenotípica.
Os dados preliminares de marcação por imunofluorescencia do fator de
transcrição Nrf2 demonstram que durante a indução da PDI VSMCtetON há maior
expressão protéica, com marcação difusa pela célula, característica de localização
citoplasmática. Aparentemente também ocorre intensificação da marcação nuclear após
indução da PDI. Sob condições homeostáticas, Nrf2 é negativamente regulado por
Kelch-like ECH associated protein 1 (Keap1) citoplasmático. A fina regulação do
sistema Keap1-Nrf2 é uma poderosa defesa antioxidante celular e mais recentemente
tem sido demonstrado contribuir para o controle da biodisponibilidade de substrato
energético para a respiração mitocondrial. Nrf2 se liga a seqüências específicas de
elementos de resposta antioxidante (AREs) presentes em regiões promotoras dos seus
genes alvos, como heterodímeros com small Maf protein, e estimula transcrição de
proteínas antioxidantes (Abramov A, et al 2015). Lee et al 2016 publicou recentemente,
em um modelo de cultura de célula tronco mesenquimal, que a manutenção sustentada
de NRF2 nuclear mantém o estado de de-diferenciação celular, e que o estado de não
diferenciação celular pode ser mantido por ambiente de hipoxia, mimetizado pela
sinalização de NRF2-HIF1α. Ou seja, a manutenção de Nrf2 nuclear tem papel
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importante na regulação de senescência celular e perda de multipluralidade celular
durante passagens prolongadas em cultura primária no modelo de célula tronco
mesenquimal. No nosso caso, o aumento precoce de Nrf2 pode ser uma resposta
adaptativa ao aumento de oxidantes pela indução da PDI, para inibir o aumento da
migração e induzir Nox4, isoforma da NADPH oxidase necessária para a indução do
fenótipo diferenciado em VSMC. Ainda, a indução de ativação de Nrf2 leva ao aumento
da quantidade total de glutationa reduzida na célula. C.J. Harvey, 2009. Para tal
experimentos de silenciamento de Nrf2 nas VSMC-PDITetON poderiam elucidar estas
vias propostas. Ainda, deixamos em aberto a interessante especulação sobre uma
possível interação redox entre PDI e Keap1 que regularia a atividade de Nrf2 em
VSMC.

Figura 22: Marcação por Western Blot e imunofluoresncencia do fator de
Transcrição Nrf2 em VSMC-PDITetON estimuladas com doxiciclina (24h, 48h, 72h;
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1500ng/ml) e a quatificação de glutationa reduzida no homogenato celular. A) o
homogenato celular foi incubado na presença do anticorpo anti-Nrf2 (AbCam 1:1000) e
uma banda identificada em aproximadamente 68KDa, altura esperada para a marcação
de Nrf2 anticorpo policlonal AbCam.

Os homogenatos foram normalizados pela

marcação da beta actina. B) As células foram fixadas com PFA4% por 30´. Após
bloqueio e permeabilização, as proteínas Nrf2 foram marcadas com anti-Nrf2 ( 1:200,
t=16h). Estas células foram previamente tratadas com doxiciclina 1,5mg/mL em
diferentes tempos. Hoesch foi utilizado para a marcação nuclear e a fase foi utilizada
para demarcação da extensão celular. Os dados foram analizados em Microscopia
Confocal invertido com um aumento de 63x. C) o total de glutationa avaliado no
homogenato após a indução de PDI, mensurado por DTNB assay (N=6, *P<0.05 vs. 0h)
Total reduced glutathione in VSMC homogenates after PDI induction, measured by
DTNB assay (N=6, *P<0.05). As células estimuladas foram comparadas com o controle
sem a presença de doxiciclina.
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7. Anexos
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Superespressão da PDI em VSMC pode ativar de maneira transiente o receptor de
Angiotensina II AT1R
Demonstramos previamente que a transfecção transiente feita por vetor plasmidial
(modelo VSMC-PDI24h que aumenta cerca de 2,5 vezes a expressão da PDI quando
comparada com a células transfectada com o plasmídeo controle, empty vector) induz
expressão da RNA mensageiro da Nox1 (e não da Nox4), e ativa a NADPH oxidase nos
mesmos níveis de ativação por AngiotensinaII (Fernandes et al., 2009). Sendo assim,
hipotetizamos que a superexpressão da PDI pode ativar o receptor de angiotensina II
(AT1R), o qual contém uma ponte dissulfeto extracelular. A redução desta ponte
dissulfeto faz com que o receptor apresente uma atividade alterada, contitutiva e de
baixa afinidade com o agonista clássico Angiotensina II (Correa et al., 2006). Em aorta
de coelho VSMC-PDI24h observamos que inibidores do receptor AT1R, como losartan,
em baixas concentrações (<1µM) diminuem a produção extracelular de peróxido de
hidrogênio aumentada durante a superexpressão da PDI (fig23), assim como a produção
de superóxido intracelular (dado não demonstrado). Estes resultados sugerem que AT1R
pode ativar de maneira transiente o receptor de AT1 durante a superexpressão de PDI.
Entretanto, quando estas células foram selecionadas para originar uma linhagem de
células que superexpressam cronicamente PDI (modelo VSMC-PDI∞, aumenta cerca de
2.5x a expressão da PDI quando comparada ao basal, Fig. 24), nós não observamos
aumento da atividade da NADPH oxidase quando comparado ã VSMC basal, assim
como não alterou os níveis de produção de superoxido intracelular. Fosforilação da
ERK1/2 é uma marca “downstream” da ativação do receptor de AT1, a qual pode ser
fosforilada por mecanismos dependentes ou independentes de protein G elucidada por
AT1R (Barauna et al., 2013). Embora VSMC-PDI24h demonstrou maiores níveis de
fosforilação quando comparada aos níveis das células no basal, inibidores do AT1R não
alteraram pERK (Fig. 23). Interessantemente, pERK

também está aumentada em

VSMC-PDI∞ (modelo crônico) quando comparada à VSMC no basal (Fig. 24).
Considerando que fosforilação da ERK1/2 está aumentada em ambos os modelos de
expressão da PDI, de maneira independente da produção de oxidantes, nós decidimos
não seguir com a investigação da pERK1/2 nos experimentos futuros.
Dado o efeito de inibidores do AT1R inibirem o aumento da produção de oxidants
mediado pela superexpressão da PDI em VSMC-PDI24h, invetsigamos se PDI poderia
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interagir fisicamente com AT1R. Usando anticorpos contra o epítopo anti-AT1R e um
anti-PDI, observamos uma forte co-localização entre PDI e AT1R (fig 27). Porém
anticorpos contra AT1R são conhecidos por produzir artefatos (Elliott et al., 2013;
Herrera et al., 2013). Tendo em vista a dificuldade de marcação do receptor, optamos
por superexpressar o AT1R através de um plasmídio (AT1R ligado à cauda GFP; Chen
et al., 2006), de forma transiente, em VSMC, VSMC-PDI24h or VSMC-PDI∞.
Entretanto, não fomos capazes de encontrar nenhum vestígio de colocalização
utilizando AT1R-GFP (Fig. 27 e Tabela 1). Por imunoprecipitação, (IP:GFP, WB:PDI
ou vice-versa), novamente não observamos interação física entre estas proteínas (dado
não demonstrado). Para confirmar estes dados de não interação entre as duas proteínas
PDI/AT1R em VSMC, um modelo de ativação do AT1R independente do agonista
clássico, mediado por estímulo mecânico (laminar shear stress) também foi testado.
Células de ovário de hamster chinês (CHO) foram transfectadas e em seguida
selecionadas, formando assim uma linhagem de células que expressam o receptor AT1,
tendo em vista que esta linhagem cellular (CHO) não expressa nem o receptor, nem as
enzimas produtoras de oxidants (NADPH oxidases). Células CHO-AT1R foram
submetidas à shear stress laminar agudo (10min) levando ao aumento da fosforilação de
ERK1/2 lidando com a ativação mecânica de AT1R (baseada em uma alteração
conformacional da estrutura do receptor) comparada com CHO (que não expressa o
AT1R, Barauna et al., 2013). Como esperado, a perda de função da PDI através do
tratamento com siRNA não alterou a fosforilação da ERK1/2 mediada pela
mecanoativação do receptor em células CHO-AT1R (Fig 28).
Apesar dos dois modelos de superexpressão da PDI (transiente e crônico) terem
contribuído potencialmente para entender o mecanismo de ativação do AT1R,
consequente ativação da NADPH oxidase e produção de oxidantes, ambos modelos
possuem importantes limitações. O modelo crônico VSMC-PDI∞, possivelmente lida
com uma adaptação, e por isso não leva ao aumento da atividade da NADPH oxidase e
nem a produção de oxidantes (Fig 24) enquanto VSMC-PDI24h limita o nosso estudo a
tempos de superexpressão da PDI de no máximo 48h quando a expressão de PDI-myc
começa a decair (dado não demonstrado).

62

Sendo assim, desenvolvemos um modelo induzível de superexpressão da PDI para
analisar tenporalmente os efeitos da superexpressão da PDI em células musculares lisas
vasculares.

Fig23 produção de peróxido de hidrogênio e fosforilação da ERK1/2 na presença
ou auencia de Losartan (10, 100nM O/N) em VSMC-PDI24h.
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Fig24 Atividade NADPH oxidase, produção de superóxido intracelular e
fosforilação da ERK1/2 no modelo crônico de superexpressão da PDI (VSMCPDI∞)
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Fig25 Marcação da PDI (ab anti-PDI Stressgen) e AT1R –GFP (autofluorescente)
em VSMC no modelo agudo e crônico.

Fig26 Silenciamento de PDI em CHO-AT1R e mecanoativação do AT1R na
condição de presença ou ausência do siRNA PDI, verificada através da fosforilação
de ERK1/2
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