Caroline Antunes Lino

Contribuição da sinalização dependente de beta-arrestinas, via
receptor de angiotensina II do tipo 1, na hipertrofia cardiomiocítica
induzida por T3

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências Morfofuncionais do Departamento de
Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo, para obtenção do Título
de Doutor em Ciências
Área de concentração: Ciência Morfofuncionais
Orientadora: Dra. Maria Luiza Morais Barreto de
Chaves
Versão Original

São Paulo
2018

RESUMO

LINO, Caroline Antunes. Contribuição da sinalização dependente de beta-arrestinas
via receptor de angiotensina II do tipo 1 na hipertrofia cardiomiocítica induzida
por T3. 2018. 127f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Níveis elevados de hormônios tireoidianos (HTs) são comumente associados à ativação
do sistema renina angiotensina local e ao desenvolvimento da hipertrofia cardíaca. O
envolvimento do receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1R) nos efeitos hipertróficos dos
HTs fora descrito previamente. No entanto, os mecanismos subjacentes a essa
interação ainda são desconhecidos. O AT1R pertence à família dos receptores
acoplados à proteína G e, portanto, promove a transdução de sinal por mecanismos
dependentes e independentes de proteína G. Recentemente, a sinalização dependente
de beta-arrestinas (independente de proteína G) tem sido descrita por contribuir com a
resposta hipertrófica em diferentes modelos experimentais. Assim, no presente estudo
investigou-se o envolvimento da sinalização dependente de beta-arrestinas nos efeitos
hipertróficos dos HTs, mediados pelo AT1R, bem como a participação de ERK1/2 nesse
processo. Culturas primárias de cardiomiócitos foram estimuladas com T3
(triiodotironina; 15nM) para indução da hipertrofia. O tratamento dos cardiomiócitos com
T3 por tempos rápidos (5-30 min) resultou na ativação transiente de ERK1/2, a qual foi
parcialmente atenuada quando da administração de Losartan (1uM), antagonista do
AT1R. A contribuição de ERK1/2 na hipertrofia dos cardiomiócitos foi verificada através
do uso de PD98059 (20uM), inibidor de MEK1/2, o qual preveniu a transcrição de
marcadores hipertróficos. Ensaios de imunoprecipitação revelaram o aumento da
interação entre AT1R e beta-arrestina 2 sob estímulo do T3, sugerindo o recrutamento
de beta-arrestina 2 e, possível, internalização do AT1R. Através de ensaios de
imunofluorescência e fracionamento subcelular, foi demonstrado que o T3 estimula a
translocação do AT1R, amentando sua expressão no núcleo dos cardiomiócitos. Além
disso, tanto a ativação de ERK1/2 quanto a hipertrofia cardiomiocítica mostraram-se
sensíveis à inibição da endocitose, a qual foi avaliada através de Concanavalina A
(0,5ug/ml). Ensaios de silenciamento gênico por RNA de interferência foram eficientes
em demonstrar o envolvimento de beta-arrestina 2 na ativação de ERK1/2 e na
hipertrofia cardiomiocítica induzida por T3. Desta forma, os resultados evidenciam o
envolvimento da sinalização dependente de beta-arrestina 2 na ativação de ERK1/2,
através do AT1R, a qual contribui com a hipertrofia cardiomiocítica promovida pelo T3.
Palavras-Chave: Hipertrofia Cardíaca. Hormônios Tireoidianos. GPCR. Receptor de
Angiotensina II do tipo I. Beta-arrestinas. Internalização de Receptores.

ABSTRACT

LINO, Caroline Antunes. Contribution of beta-arrestin signaling mediated by
angiotensin II receptor type 1 in cardiomyocyte hypertrophy induced by T3. 2018.
127f. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2018.
Elevated levels of thyroid hormones (THs) are commonly associated with activation of
the local renin angiotensin system and the development of cardiac hypertrophy. The
involvement of the angiotensin II receptor type 1 (AT1R) in the hypertrophic effects of
the THs was previously described. However, the mechanisms underlying this interaction
are still unknown. AT1R belongs to the G-protein coupled receptor family and promotes
its signal transduction by G-protein dependent and independent mechanisms. Recently,
beta-arrestin signaling (G-protein independent) has been described as contributing to
the hypertrophic response in different experimental models. Thus, the present study
investigated the involvement of beta-arrestin signaling in the hypertrophic effects of THs
mediated by AT1R, as well as the participation of ERK1/2 in this process. Primary
cardiomyocytes cultures were stimulated with T3 (triiodothyronine; 15nM) for the
induction of hypertrophy. Cardiomyocytes acutely treated with T3 (5-30 min) resulted in
transient activation of ERK1/2, which was partially attenuated upon Losartan (1uM)
administration, an AT1R antagonist. The contribution of ERK1/2 to cardiomyocyte
hypertrophy was verified by using PD98059 (20uM), a MEK1/2 inhibitor, which prevented
the transcription of hypertrophic markers. Immunoprecipitation assays revealed
increased interaction between AT1R and beta-arrestin 2 under T3 stimulation,
suggesting the recruitment of beta-arrestin 2 and, possibly, the internalization of AT1R.
Through immunofluorescence and subcellular fractionation assays, T3 has been shown
to stimulate AT1R translocation, enhancing its expression in the cardiomyocyte nucleus.
In addition, both ERK1/2 activation and cardiomyocyte hypertrophy were sensitive to the
inhibition of endocytosis, which was assessed by Concanavalin A (0.5ug/ml). Interfering
RNA assays were efficient in demonstrating the involvement of beta-arrestin 2 in ERK1/2
activation and in T3-induced cardiomyocyte hypertrophy. Therefore, the results
evidenced the involvement of beta-arrestin-2-dependent signaling in the activation of
ERK1/2, through the AT1R, which contributes to the cardiomyocyte hypertrophy
promoted by T3.
Key Words: Cardiac hypertrophy. Thyroid Hormones. Angiotensin II Type 1 Receptor.
GPCR. Beta-arrestins. Receptor Internalization.

1 INTRODUÇÃO
1.1 Hipertrofia cardíaca
A hipertrofia cardíaca consiste no aumento do músculo cardíaco ou miocárdio.
Trata-se de uma resposta adaptativa do coração à demanda sistêmica ou a estímulos
neuro-humorais na tentativa de manter a perfusão dos órgãos periféricos através do
bombeamento de sangue na circulação. No entanto, a hipertrofia ventricular consiste
em um fator de risco para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca e arritmias (Levy
et al., 1990), sendo o a prevenção ou atenuação da resposta hipertrófica considerados
benéficos.
Embora questionado na literatura, a hipertrofia cardíaca pode ser classificada
como fisiológica ou patológica, sendo diferenciadas por seus mecanismos moleculares,
fenótipo e prognóstico (Dorn, 2007; Haque e Wang, 2017; Nakamura e Sadoshima,
2018). Exercício físico de resistência, gestação (Eghbali et al., 2005) e o
desenvolvimento cardíaco pós-natal são exemplos de hipertrofia fisiológica que se
caracterizam pela manutenção da função sistólica (ejeção de sangue) e por sua
natureza reversível. Em contrapartida, a hipertrofia patológica pode ser desencadeada
por estímulos neuro-humorais, sobrecarga de pressão ou volume, sendo acompanhada
por eventos cardiovasculares adversos, como insuficiência cardíaca, arritmias e morte
súbita (Hill e Olson, 2008; Gibb e Hill, 2018).
A hipertrofia do músculo cardíaco está diretamente relacionada à hipertrofia das
células musculares cardíacas, as quais contribuem com apenas um terço do conteúdo
celular do miocárdio, mas ocupam cerca de três quartos do seu volume total. As
alterações geométricas dos cardiomiócitos definem as mudanças na arquitetura do
miocárdio ventricular (diâmetro ventricular interno/espessura da parede ventricular) que,
por último, determinam as consequências funcionais da hipertrofia (Hill e Olson, 2008).
Assim, o crescimento do coração pode ser excêntrico, caracterizado pelo
aumento proporcional entre câmara e parede ventriculares, devido à disposição dos
sarcômeros (unidade celular contrátil) em série e crescimento longitudinal dos
cardiomiócitos; ou concêntrico, caracterizado pelo espessamento da parede ventricular,

devido à disposição dos sarcômeros em paralelo e crescimento lateral dos
cardiomiócitos. A hipertrofia patológica geralmente apresenta uma morfologia
concêntrica, que progride para a dilatação exacerbada da câmara ventricular
(cardiomiopatia dilatada), morte dos cardiomiócitos e fibrose intersticial (Gibb e Hill,
2018).
Nos cardiomiócitos, os estímulos hipertróficos geralmente exercem seus efeitos
através de receptores acoplados à proteína G (GPCRs), receptores tirosina quinase ou
por mecanoreceptores. Os aspectos moleculares da sinalização decorrente dos
estímulos biomecânicos ainda são desconhecidos, mas provavelmente envolvem a
ativação de canais iônicos sensíveis ao estiramento, proteínas da matriz extracelular e
do citoesqueleto. A ativação desses receptores leva à modulação de vias, tais como
MAPK/ERK, calcineurina-NFAT, Akt/mTOR, as quais promovem o aumento da síntese
proteica, rearranjo das unidades sarcoméricas, alterações metabólicas e contráteis que,
em conjunto, caracterizam a hipertrofia.
O fenótipo da hipertrofia é determinado primordialmente pela natureza do
estímulo hipertrófico e, consequentemente, na sinalização deflagrada pelos mesmos
(Perrino et al., 2006; Nakamura e Sadoshima, 2018). No entanto, sabemos que os
mecanismos moleculares e bioquímicos que caracterizam os tipos de hipertrofia podem
se sobrepor e, assim, as consequências funcionais do processo hipertrófico dependem
de cada contexto, do tipo, intensidade e duração do insulto (Dorn, 2007; Nakamura e
Sadoshima, 2018).

1.2 Hipertrofia cardíaca e a sinalização MAPK/ERK
As respostas celulares são mediadas por um complexo, mas coordenado,
circuito de vias de sinalização. Essas vias controlam processos essenciais, tais como
transcrição gênica, tradução de proteínas, reorganização do citoesqueleto, endocitose e
proliferação. O crescimento e a sobrevivência dos cardiomiócitos podem ser regulados
por ligantes extracelulares, fatores de crescimento e por citocinas que se ligam a
receptores presentes na membrana plasmática e ativam vias de sinalização.
Diversas vias já foram descritas por intermediar a resposta hipertrófica, dentre as
quais destacamos as principais vias ativadas por cálcio, como calcineurina/NFAT e
cálcio/calmodulina quinase, vias desencadeadas por fatores neuro-humorais, como a
via Akt/mTOR, e vias ativadas por estímulos mecânicos, como as Mitogen-Activated
Protein Kinases (MAPKs). Ainda, a ativação das MAPKs pode ser desencadeada por
receptores acoplados à proteína G (angiotensina II, endotelina, catecolaminas), por
receptores tirosina quinase (fatores de crescimento semelhantes à insulina) ou por
mecanoreceptores. Esta sinalização é iniciada pelas small GTPases, as quais
promovem a ativação das MAPK kinases kinases (MAP3Ks) e estas das MAPK kinases
(MAP2Ks). Por fim, as MAP2Ks ativam as MAPKs que apresentam uma grande
variedade de alvos citosólicos e nucleares, que permite a regulação de importantes
aspectos da fisiologia celular. As principais MAPKs são as extracellularly responsive
kinases (ERK1/2), c-Jun N-terminal kinase (JNK), p38, ERK5, ERK3/4 e ERK8 (Sugden
e Clerk, 1998).
As proteínas ERK1 e ERK2 apresentam cerca 84% de similaridade e
compartilham as mesmas vias de sinalização. Por este motivo, são comumente
descritas como ERK1/2 (Mutlak e Kehat, 2015). Diversos estudos têm reportado a
importante contribuição dessa via e de ERK1/2 na hipertrofia cardíaca. Animais
transgênicos com superexpressão de MEK1/2 desenvolvem uma hipertrofia cardíaca
compensada, com menor propensão à injúria isquêmica. Além do seu envolvimento no
processo hipertrófico, alguns estudos também evidenciam um efeito protetor mediado
por ERK1/2 (Bueno et al., 2000).

Figura 1: Esquema da sinalização mediada pelas principais MAPKs, ERK, JNK e p38. Os sinais
hipertróficos (fatores de crescimento; estímulos biomecânicos) são intermediados pela ativação
de receptores e canais iônicos, os quais recrutam small GTPases e outras quinases que
fosforilam as MAP3Ks que, por sua vez, fosforilam as MAP2Ks e estas as MAPKs (Bueno e
Molkentin, 2002).

1.3 Hormônios tireoidianos e seus mecanismos de ação
Os hormônios tireoidianos (HTs) são sintetizados pela glândula tireoide por meio
da iodação da tireoglobulina. A L-tiroxina ou T4 corresponde à principal iodotironina
secretada na circulação (>80%), sendo convertida à 3,3’,5-triiodo-L-tironina (T3)
mediante reação de monodesiodação. Essa reação é catalisada pelas desiodases (D1
e D2), enzimas localizadas em diferentes tecidos (fígado, rim coração), que
proporcionam a síntese extratireoidiana do T3.
O T3 consiste no hormônio com maior afinidade pelos receptores nucleares,
comparado ao T4, e por esse motivo é considerado o hormônio biologicamente ativo.

Os hormônios tireoidianos não são lipossolúveis e, portanto, devem ser conduzidos ao
citoplasma por meio de transportadores localizados na membrana plasmática. Os
transportadores da família monocarboxilato dos tipos 8 e 10 (MCT8 e MCT10) são os
que apresentam maior afinidade pelas iodotironinas (Razvi et al., 2018).
Classicamente, os HTs promovem seus efeitos intracelulares mediante interação
com receptores nucleares, os thyroid hormone receptors (TRs), os quais agem
constitutivamente como repressores da maquinaria transcricional. Os TRs são
codificados por dois genes distintos, TRα e TRβ, os quais dão origem a diferentes
isoformas: TRα 1, 2 e 3 e TRβ 1, 2 e 3 (Zhang e Lazar, 2000). No núcleo, esses
receptores são encontrados na forma de heterodímeros, associados aos receptores de
ácido retinóico, em sequências específicas do DNA, os T3 response elements (TREs)
(Zhang e Lazar, 2000; Davis et al., 2008). A ligação do T3 ao receptor culmina no
recrutamento de co-ativadores ou co-repressores que modulam a transcrição gênica,
atuando como fatores de transcrição dependentes do ligante. A ação clássica dos HTs
tem sido descrita como genômica, por mediar ações relacionadas à transcrição.
Além dos efeitos genômicos, os HTs também exercem seus efeitos por
mecanismos que independem da formação do complexo intranuclear receptor/ligante e,
portanto,

independem

de

transcrição

gênica.

Esses efeitos

são

observados

rapidamente (de segundos a poucas horas) e são mediados por canais iônicos e por
receptores localizados na membrana plasmática, no citoplasma ou, ainda, em
organelas celulares como a mitocôndria (Selmi e Samuels, 1991; Lin et al., 1999; Davis
et al., 2008). Esses receptores extranucleares podem apresentar homologia com os
receptores nucleares de HTs, como TRβ1 (Kalyanaraman et al., 2014), ou nenhuma
homologia, como é o caso da integrina αvβ3, a qual apresenta um domínio de ligação
aos HTs (Bergh et al., 2005; Davis et al., 2016).
Disfunções ou doenças da glândula tireóide levam ao desenvolvimento de
síndromes quase sempre associadas a manifestações cardiovasculares. Os vasos e o
coração são órgãos extremamente responsivos aos níveis séricos de hormônios
tireoidianos, neste sentido pequenas alterações nas concentrações hormonais,
inclusive subclínicas, podem acarretar complicações cardiovasculares.

Figura 2: Esquema representativo dos mecanismos de ação dos hormônios tireoidianos em
células presentes no miocárdio. Os hormônios tireoidianos podem agir em seus receptores
nucleares (TRα1 e TRβ1) para regulação da transcrição gênica ou através de receptores
presentes no citoplasma e da integrina αvβ3, localizada na membrana plasmática, os quais
medeiam a modulação rápida de vias de sinalização associadas à síntese proteica; células
endoteliais (EC); cardiomiócitos (CM); fibroblastos (FB); (Ojamaa, 2010).

1.4 Hormônios tireoidianos e hipertrofia cardíaca
Um dos estímulos hormonais associados ao desenvolvimento da hipertrofia
cardíaca consiste nos elevados níveis de hormônios tireoidianos. A relação entre
hormônios tireoidianos e coração é crítica desde o desenvolvimento cardíaco pós-natal,
onde os níveis de T3 e T4 aumentam drasticamente após o nascimento e estimulam a
transcrição de genes cardíacos, que contribuem para o aumento da massa e do
desempenho cardíacos (Chattergoon et al., 2012; Nakamura e Sadoshima, 2018). No
adulto, os hormônios tireoidianos contribuem para a homeostasia do tecido cardíaco
(Klein e Danzi, 2007; Cini et al., 2009) e, neste sentido, doenças da glândula tireóide
são acompanhadas de manifestações cardiovasculares (Klein e Ojamaa, 2001; Kahaly
e Dillmann, 2005).

Os elevados níveis de hormônios tireoidianos, observados no hipertireoidismo,
induzem a um estado cardiovascular hiperdinâmico caracterizado pelo aumento da
pressão arterial sistêmica, diminuição da resistência vascular periférica, aumento do
volume sanguíneo, elevação do débito cardíaco. Esses efeitos sistêmicos (indiretos),
somados aos efeitos diretos dos hormônios tireoidianos na célula muscular cardíaca,
resultam no desenvolvimento da hipertrofia (Dörr et al., 2005).
A hipertrofia decorrente do hipertireoidismo tem sido definida por muitos autores
como fisiológica. O hipertireoidismo de duração limitada resulta no desenvolvimento da
hipertrofia cardíaca concêntrica, no entanto com função sistólica preservada e ausência
de remodelamento do tecido cardíaco (Hu et al., 2005). Ainda, o crescimento dos
cardiomiócitos é acompanhado da proliferação de outros tipos celulares, do sistema
vascular por exemplo (angiogênese), que garante a manutenção da homeostase
(Tomanek e Busch, 1998; Liu et al., 2009). Além do aumento da síntese de proteínas,
devido à maior eficiência no processo de tradução ribossomal, dados ainda não
publicados do nosso grupo evidenciam a ativação de vias proteolíticas (sistema
ubiquitina proteassoma), que garantem o controle de qualidade de proteínas, crítico
para manutenção da função cardíaca (Depre et al., 2006; Powell et al., 2012; Li et al.,
2015). No entanto, apesar dos efeitos benéficos e cardioprotetores dos HTs (Tavares et
al., 2013; Da Silva et al., 2018), casos de pacientes hipertireoideos com insuficiência
cardíaca congestiva e cardiomiopatia dilatada já foram reportados (Boccalandro et al.,
2003; Siu et al., 2007).
As ações diretas dos hormônios tireoidianos são mediadas por seus receptores
nucleares, TRα e TRβ. Ambas as isoformas são expressas nos cardiomiócitos e
medeiam a expressão de miofibrilas que compõem o filamento fino do aparato contrátil
(α e β-MHC), reguladores da liberação/captação de cálcio no retículo sarcoplasmático
(Ca2+ATPase e Fosfolambam), dos transportadores (Na+/K+-ATPase), trocadores
(Na+/Ca2+) e canais iônicos (Kv) presentes na membrana plasmática (Klein e Ojamaa,
2001). O aumento na transcrição de genes relacionados ao aparato contrátil promovem
o aumento do inotropismo (contratilidade cardíaca) e do cronotropismo (frequência
cardíaca) cardíacos (Fazio et al., 2004). Além das ações clássicas dos HTs em seus

receptores nucleares, a hipertrofia cardíaca também pode resultar da modulação de
vias intracelulares iniciadas no citoplasma ou na membrana plasmática (Davis e Davis,
2002; Bergh et al., 2005; Davis et al., 2016). Uma importante via de sinalização
associada a esse modelo é a da PI3K/Akt/mTOR, a qual pode ser ativada rapidamente
por receptores TRα1 presentes no citoplasma (Kenessey e Ojamaa, 2006).
Crescentes evidências têm demonstrado que os HTs modulam outros sistemas,
como o sistema adrenérgico e o sistema renina angiotensina, cujos componentes
medeiam as ações hipertróficas dos hormônios tireoidianos. Estudos in vivo e in vitro
evidenciam uma relação direta entre o estado tireóideo e os níveis plasmáticos e
teciduais dos componentes do SRA (Vargas et al., 2012). Assim, o hipertireoidismo
experimental é acompanhado do aumento da atividade e do conteúdo de renina
plasmático e cardíaco; e o aumento na expressão e atividade desses componentes
estão relacionados, por sua vez, aos efeitos tróficos exercidos pelos hormônios
tireoidianos (Kobori et al., 1997; Kobori et al., 1999). De maneira interessante, estudos
do nosso grupo demonstraram que o bloqueio dos receptores de angiotensina II (AT1R
e AT2R) reduz a hipertrofia cardíaca induzida pelos hormônios tireoidianos , assim
como o crescimento de cardiomiócitos em cultura (Diniz et al., 2009; Takano et al.,
2013). Entretanto, os mecanismos relacionados com a interação desses dois sistemas
ainda são desconhecidos.

Figura 3: Tabela dos principais trabalhos associando a modulação do sistema reninaangiotensina sistêmico e local (coração, rim e vasos) às doenças da glândula tireóide,
hipertireoidismo e hipotireoidismo (Vargas et al., 2012).

1.5 Sistema renina angiotensina
O Sistema Renina-Angiotensina (SRA) consiste em um complexo sistema
hormonal intensamente investigado na literatura devido à sua importante função na
regulação da pressão arterial sistêmica e no balanço hidroeletrolítico. Tradicionalmente,
o SRA consiste em um sistema endócrino envolvido com a síntese de angiotensina II
(AngII), peptídeo biologicamente ativo, que corresponde ao produto de reações que
ocorrem na circulação.
O angiotensinogênio, uma α-glicoproteína sintetizada nas células hepáticas,
corresponde ao substrato primário desse sistema. O angiotensinogênio é clivado na
circulação pela renina, enzima sintetizada pelas células justaglomerulares do rim,
dando origem a um decapeptídeo, a angiotensina I, que pode ser convertida em AngII,
um octapeptídeo. Essa conversão se dá por intermédio da enzima conversora de

angiotensina (ECA), sintetizada, predominantemente, pelas células endoteliais do
sistema vascular pulmonar.
A AngII exerce seus efeitos através de receptores de membrana que apresentam
uma estrutura de sete domínios transmembranares, o receptor de angiotensina II do
tipo 1 (AT1R) e do tipo 2 (AT2R), que pertencem à família dos receptores acoplados à
proteína G, GPCRs (G-protein coupled receptors). O AT1R é responsável por mediar os
principais efeitos fisiológicos atribuídos à AngII. Em contrapartida o aumento de sua
atividade pode resultar no desenvolvimento de diversas condições patológicas, tais
como hipertensão, hipertrofia cardíaca, remodelamento vascular, aneurisma e
aterosclerose. Desta forma, inibidores farmacológicos do AT1R têm sido intensamente
utilizados na terapia cardiovascular.
Apesar da importante função sistêmica do SRA, sua complexidade está
relacionada à existência de subsistemas que, potencialmente, promovem a biossíntese
local de AngII. O SRA local exerce ações autócrinas (Sadoshima et al., 1993),
parácrinas (Lyu et al., 2015) ou, ainda, intrácrinas (Kumar et al., 2012), que independem
dos componentes do SRA sistêmico. Sugere-se que esses subsistemas estejam
relacionados com a regulação fina da homeostasia tecidual (Baker et al., 2004), sendo
identificado em diversos sistemas orgânicos e no coração (Dzau, 1988; Danser, 1996).

1.6 Sinalização dependente e independente de proteína G
Os GPCRs regulam diversas funções celulares. A via de transdução clássica dos
GPCRs é mediada pela ativação de proteína G, formação de segundos mensageiros e
ativação de efetores downstream na cascata de sinalização. No entanto, além da
sinalização dependente de proteína G, um outro tipo de sinalização, dependente de
beta-arrestinas, tem sido descrito recentemente.
A ativação dos GPCRs envolve mudanças estéricas no receptor, ou seja, na
conformação da molécula, as quais promovem a ativação de proteína G. A ativação
dessa proteína heterotrimérica resulta na dissociação de

suas subunidades

constituintes, Gα e Gβγ e consequente ativação de enzimas, como fosfolipase C (PLC),

que agem sobre o fosfatidil inositol bifosfato e promovem a formação de diacilglicerol e
inositol trifosfato, os quais agem como segundo mensageiro. O inositol trifosfato, por
meio de receptores específicos no retículo sarcoplasmático, promove o aumento de
cálcio citoplasmático, favorecendo a ativação de proteínas cálcio-dependentes.
Os GPCRs apresentam dois mecanismos de regulação da sinalização, que são:
a dessensibilização e a internalização dos receptores (Attramadal et al., 1992; Krupnick
e Benovic, 1998). O processo de dessensibilização compreende a fosforilação do
receptor por proteínas citoplasmáticas, as G protein-coupled receptor kinases (GRKs).
As GRKs reconhecem mudanças na estrutura do receptor e fosforilam os resíduos
presentes no terceiro loop citoplasmático ou na cauda C-terminal dos GPCRs
(Ferguson et al., 1995). Além das GRKs, outras proteínas citoplasmáticas também
podem intermediar a fosforilação dos receptores ativados como a proteína quinase A
(PKA) e a PKC (Dewire et al., 2007). Ao reconhecerem o sítio fosforilado, proteínas
denominadas beta-arrestinas (βARRs) são recrutadas e promovem a internalização do
receptor.
A família das arrestinas consiste em 4 membros. As arrestinas visuais (arrestinas
1 e 4), expressas exclusivamente na retina, e as arrestinas não-visuais (arrestinas 2 e 3
ou beta-arrestinas 1 e 2, respectivamente), as quais são ubiquamente expressas.
Inicialmente, as beta-arrestinas foram descritas como “reguladores negativos” da
sinalização mediada por GPCRs (do inglês arrestin significa parada; interrupção). As
beta-arrestinas são proteínas adaptadoras e interagem com proteínas da via de
endocitose dependente de clatrinas, como as subunidades β do complexo AP2 (clathrin
adaptor protein), que interagem com depressões revestidas de clatrina, presentes na
membrana plasmática, e permitem a formação de vesículas de endocitose que
englobam o receptor ativado (Goodman et al., 1996).

Figura 4: Representação do papel das beta-arrestinas no mecanismo de dessensibilização,
internalização e transporte intracelular de GPCRs. A fosforilação do receptor ativado pelas
GRKs leva ao recrutamento de beta-arrestinas e interrupção da sinalização mediada por
proteína G (1). As beta-arrestinas ancoram proteínas da maquinaria de endocitose dependente
de clatrinas e promovem a internalização dos GPCRs (2). A interação do receptor/beta-arrestina
é determinante no destino do receptor internalizado. Receptores de classe B, por apresentarem
uma interação mais forte com as beta-arrestinas, são reciclados ou degradados mais
tardiamente, quando comparados aos receptores de classe A (3). (Luttrell e Lefkowitz, 2002).

Convencionalmente, a internalização de receptores está relacionada com a
interrupção da sinalização mediada por proteína G, uma vez que esses receptores se
tornam indisponíveis aos seus ligantes na membrana plasmática. Todavia, recentes
estudos têm demonstrado que as beta-arrestinas recrutam proteínas sinalizadoras que
são ativadas pelo receptor contido nas vesículas de endocitose. Desta forma, as betaarrestina medeiam uma segunda sinalização, a sinalização independente de proteína G
ou dependente de beta-arrestinas.

As beta-arrestinas interagem com uma grande diversidade de proteínas
sinalizadoras, tais como ERK, JNK, p38, AKT, PI3K e RhoA (Luttrell et al., 2001; Dewire
et al., 2007; Xiao et al., 2007). Essas proteínas, quando ativadas por beta-arrestinas,
apresentam efeitos intracelulares distintos da sinalização mediada por proteína G. A
exemplo, o receptor de angiotensina II do tipo 1 (AT1R), por intermediar a maioria dos
efeitos deletérios da angiotensina II no sistema cardiovascular é o principal alvo dos
inibidores farmacológicos disponíveis. Em contrapartida, estudos com análogos de
AngII tendenciosos (TRV120023) que, neste caso, favorecem a sinalização mediada
por beta-arrestinas e inibem as sinalização dependente de proteína G, reportam a
melhora de parâmetros hemodinâmicos e biomecânicos em camundongos submetidos
à injúria cardíaca (Kim et al., 2012), indicando efeitos benéficos dessa sinalização no
tecido cardíaco. Ainda, outros trabalhos têm investigado a contribuição das betaarrestinas em diferentes condições fisiológicas e patológicas. Morisco e col.
demonstraram que a hipertrofia cardiomiocítica induzida por isoproterenol é mediada
pela ativação da Akt dependente de beta-arrestinas (Morisco et al., 2008).
É interessante ressaltar que a sinalização mediada por beta-arrestinas depende
da afinidade entre esta e o receptor, sendo possível distinguir dois tipos. Os receptores
de classe A que apresentam baixa afinidade pelas beta-arrestinas e, portanto, são
reciclados rapidamente à membrana plasmática; e os receptores de Classe B, que
permanecem associados às beta-arrestinas em vesículas de endocitose, favorecendo à
transdução de sinal (Dewire et al., 2007).
Assim, tanto mecanismos dependentes como independentes de proteína G deflagram a
ativação de vias de sinalização específicas, diretamente envolvidas com a hipertrofia do
cardiomiócito, sob diferentes condições experimentais.

Figura 5: Modelo proposto para ativação de MAPK/ERK1/2 mediante sinalização dependente de
beta-arrestinas. A interação das beta-arrestinas e GPCR ativado promove o recrutamento de
proteínas sinalizadoras da via MAPK/ERK, as quais formam um complexo através de sua
ligação com as beta-arrestinas e vesículas de endocitose. A sinalização das beta-arrestinas tem
sido associada à ativação de alvos citoplasmáticos de ERK, que neste caso, não é translocada
para o núcleo. (Luttrell e Lefkowitz, 2002).

8 CONCLUSÕES
O presente estudo teve como objetivo avaliar a contribuição da sinalização
dependente de beta-arrestinas na hipertrofia cardiomiocítica induzida por T3 e mediada
pelo AT1R.


Concluímos que o T3 promove a ativação transiente de ERK1/2, a qual é
parcialmente mediada pelo AT1R, e que esta ativação contribui com a hipertrofia
cardiomiocítica



Através dos ensaios de silenciamento gênico por RNA de interferência
concluímos que a sinalização dependente de beta-arrestina 2 encontra-se
envolvida com a ativação de ERK1/2 e com a hipertrofia cardiomiocítica
promovidas pelo T3.



A partir dos ensaios realizados com Concanavalina A, concluímos que o
mecanismo de endocitose contribui para a ativação de ERK 1/2 e para a hipertrofia
cardiomiocítica promovidas pelo T3.



Considerando os resultados dos experimentos de fracionamento e microscopia
de fluorescência, concluímos que o T3 aumenta a expressão nuclear de AT1R,
sugerindo sua translocação a partir da membrana plasmática. Ainda, o aumento
da interação entre beta-arrestina 2 e AT1R, verificado através dos ensaios de
imunoprecipitação, sugere o envolvimento da beta-arrestina 2 nesse processo.



Apesar dos resultados aparentemente negativos obtidos dos experimentos de
BRET, concluímos que o mecanismo através do qual o T3 exerce seus efeitos
sobre o AT1R difere do mecanismo da AngII, ou seja, não envolve uma interação
direta. Além disso, concluímos que a heterodimerização entre AT1R e os
receptores AT2R, MAS e beta2-adrenérgico não apresenta relação com as ações

mediadas pelo T3. Os ensaios de binding para AngII atestam que o T3 não
interfere na ligação da AngII no AT1R.


Contudo, baseado nos resultados obtidos, contemplamos duas principais
possibilidades para essa interação. A primeira delas consiste na ação autócrina
da AngII, baseada no trabalho de Sadoshima e col. (Sadoshima et al., 1993) que
evidencia a presença de estoques intracelulares de AngII em cardiomiócitos. A
segunda possibilidade, baseada nos achados de Tóth e col. (Tóth et al., 2018), é
da ativação heteróloga do AT1R como resultado de ações intracelulares do T3
(Figura 42).

Figura 6: Modelo proposto do mecanismo de ativação de MAPK/ERK através da sinalização
dependente de beta-arrestinas na hipertrofia cardiomiocítica induzida por T3 via AT1R.
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