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ROMERO, J. A. A. Impacto da depleção da co-chaperonina STIP1 no controle 
da pluripotência, proliferação e diferenciação de células-tronco embrionárias 
murinas. 2017. 93f. Tese (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual). Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
 

Stress Inducible Phosphoprotein 1 (STIP1) é uma co-chaperonina versátil capaz de 
modular diversos processos biológicos. STIP1 tem sido associada ao 
desenvolvimento em mamíferos uma vez que camundongos nocaute para esta 
molécula apresentam letalidade embrionária a partir do décimo dia de vida 
intrauterina (E10.5). Nesse contexto, para estudar as funções reguladas por STIP1 
no desenvolvimento embrionário inicial de camundongos, geramos células-tronco 
embrionárias murinas (CTEm) com expressão reduzida de STIP1 através de 
silenciamento gênico estável por shRNA e depleção da expressão pelo sistema 
CRISPR/Cas9. Nosso estudo mostra que a ausência de STIP1 perturba a via de 
sinalização JAK/STAT3, que por sua vez, resulta em níveis reduzidos de expressão 
dos fatores de transcrição NANOG, OCT4 e SOX2, mostrando a importância de 
STIP1 como molécula reguladora de stemness. A depleção de STIP1 diminui 
proliferação de CTEm, a qual foi resgatada parcialmente após tratamento  com 
STIP1 exógena, indicando um papel na regulação da autorenovação dessas células. 
Além disso, STIP1 apresenta função central na diferenciação em CTEm, pois sua 
expressão é requerida para formação de corpos embrióides (EBs). Adicionalmente, 
ensaios de formação de teratoma revelam que a depleção de STIP1 afeta a 
formação do tumor in vivo e favorece a formação de tecidos da mesoderme quando 
foram comparadas com a diferenciação a partir de células parentais. Desse modo, 
nosso trabalho revela um papel essencial para STIP1 na biologia de CTEm uma vez 
que a perda-de-função dessa molécula afeta os processos de auto-renovacão, 
proliferação, pluripotência e diferenciação celulares, caracterizando assim novas 
funções para a versátil co-chaperonina no desenvolvimento em mamíferos. 

 

 
Palavras-chave: Células-tronco embrionárias murinas. STIP1. Co-chaperoninas. 
Pluripotência. Desenvolvimento embrionário. 
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ABSTRACT 

 

 

ROMERO, J. A. A. Impact of STIP1 cochaperone depletion on the control of 
pluripotency, proliferation and differentiation of murine embryonic stem cells 
2017. 93p. PhD Thesis (Cell and Tissue Biology). Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
 

Stress Inducible Phosphoprotein 1 (STIP1) is a versatile cochaperone capable of 
modulating various biological processes. STIP1 has been associated with 
development in mammals since knockout mice for this molecule present lethality at 
embryonic day (E) 10.5. In this context, to study the functions regulated by STIP1 in 
early embryonic development of mice, we generated murine embryonic stem cells 
(CTEm) with reduced expression of STIP1 through stable gene silencing by shRNA 
and depletion of STIP1 expression by CRISPR-Cas9 system. Our study shows that 
absence of STIP1 disrupts JAK/STAT3 signaling pathway, which in turn results in 
reduced expression levels of NANOG, OCT4 and SOX2 transcription factors, 
showing the importance of STIP1 as stemness regulating molecule. Depletion of 
STIP1 decreases proliferation of CTEm, which was partially rescued after treatment 
with exogenous STIP1, indicating a role in the regulation of self-renewal of these 
cells. Furthermore, STIP1 has a central role in differentiation of CTEm, since its 
expression is required for the proper formation of embryoid bodies (EBs). In addition, 
teratoma formation assays reveal that STIP1 depletion affects tumor formation in 
vivo, favoring the formation of mesoderm tissues when compared to differentiation 
pattern from parental cells. Thus, our work reveals an essential role for STIP1 in the 
biology of CTEm, since loss-of-function of the cochaperone affect self-renewal, 
proliferation, pluripotency and differentiation processes. These data describe novel 
unrecognized functions for the versatile cochaperone in mammalian development. 

 
 
 

 
Keywords: Murine embryonic stem cells. STIP1. Co-chaperones. Pluripotency. 
Embryonic development. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Desenvolvimento embrionário inicial em murinos 

 
O desenvolvimento inicial em mamíferos é um período caracterizado pelo 

potencial de totipotência e pluripotência das células que formam as estruturas 

embrionárias. Conhecido também como período de desenvolvimento pre- 

implantacional, o processo em murinos, começa com o ovo fertilizado totipotente o 

qual através de divisões celulares torna-se o blastocisto no dia embrionário (E) 4.5, 

representando uma estrutura com as primeiras populações celulares diferenciadas 

no desenvolvimento que contribuirão para a formação de tecidos extraembrionários 

como também do próprio embrião (FRANKENBERG et al., 2016; GRAHAM; 

ZERNICKA-GOETZ, 2016; NICHOLS; SMITH, 2012) (Figura 1). 

 
 

Figura 1 - Desenvolvimento inicial em murinos. 

O processo começa com o zigoto totipotente o qual através de clivagens completa uma estrutura com 
16 células, onde as interações dos blastômeros, definem a formação da massa celular interna (MCI) e 
o trofoectoderma (TE). Seguidamente, as células da MCI têm um processo de especificação celular 
que por sua vez originam as populações do endoderme primitivo (EP) e epiblasto (EPI), que darão 
origem aos anexos extraembrionários como o saco vitelínico e tecidos do embrião, respetivamente. 
Fonte: Graham; Zernicka-Goetz, 2016. 

 

 
A primeira decisão de comprometimento celular é identificada no estágio de 16- 

32 células, onde por processos de polarização são evidenciadas duas populações 

celulares: a população externa a qual origina o TE, que por sua vez originará a 

placenta. Por outro lado, as células localizadas no interior formarão a MCI do 

blastocisto inicial. Interessantemente, a população celular presente na MCI 

apresenta um processo de especificação celular adicional, (BESSONNARD et al., 

2014; CHAZAUD et al., 2006) que leva a formação de dois grupos celulares: 

Precursores do EP ou endoderme primitivo, responsáveis por formar anexos 

extraembrionários, e os precursores do EPI, uma população celular capaz de dar 

origem aos três folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. 

Embora o mecanismo de segregação das duas populações não esteja 
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completamente esclarecido, conhece-se que o EPI é regulado por uma rede onde a 

expressão do fator de transcrição (FT) NANOG em colaboração com outros fatores 

como OCT4 e SOX2, regulam a expressão de Fator de Crescimento de Fibroblasto- 

4 (FGF4) que por sua vez é capaz de inibir a expressão do fator de crescimento 

GATA6. Já no processo de especificação celular do EP, modelos matemáticos 

sugerem que o FGF4 secretado pelas células do EPI ativa os receptores de FGF 

presentes nas células do EP, permitindo assim a ativação da via de sinalização 

mitogen-activated protein kinase/extracelular signal-regulated kinase (MAPK/ERK) 

através de mecanismos dependentes de fosforilação que ativam a expressão de 

GATA6, inibindo a expressão de NANOG (Figura 2) (CHAZAUD; YAMANAKA, 

2016). 

 

 
Figura 2 - Mecanismo de especificação celular do EPI e EP no desenvolvimento inicial. 

A população de células do EPI (painel esquerdo) expressa os fatores de pluripotência NANOG, OCT4 e SOX2 
que por sua vez ativam a expressão de FGF4, inibindo a expressão de GATA6. Por outro lado, as células do EP 
realizam sua especificação com o FGF4 secretado pelas células do EPI, o qual se liga nos receptores de FGF 
presentes na superfície celular, permitindo assim a ativação da via MAPK/ERK que induzem a expressão de 
GATA6, inibindo a expressão de NANOG. Fonte: Chazaud; Yamanaka, 2016. 

 

 
A população celular do EPI pré-implantação apresenta importância especial 

devido ao seu potencial de desenvolver todas as células somáticas do embrião, e 

quando derivadas e mantidas em cultura, tornam-se as células-tronco embrionárias 

murinas (CTEm) (NICHOLS; SMITH, 2009). 
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1.2 Células-tronco embrionárias 

 
As CTEm foram reportadas na literatura pela primeira vez a partir da MCI de 

blastocistos murinos (EVANS; KAUFMAN, 1981; MARTIN, 1981). Estudos recentes 

demonstram que o perfil transcricional e funcional das CTEm tem semelhança com o 

EPI pré-implantação, tendo a propriedade de desenvolver todas as linhagens de 

células somáticas e germinativas a qual é chamada de pluripotência naive 

(BOROVIAK; NICHOLS, 2014; NICHOLS; SMITH, 2009). Adicionalmente este 

estado celular é caracterizado por possuir seu genoma hipometilado (LEITCH et al., 

2013) assim como a expressão de uma rede de fatores de transcrição gênica 

específica (DE LOS ANGELES et al., 2015). Também possui capacidade de 

autorenovação ilimitada em condições de cultura celular específicas (BOROVIAK; 

NICHOLS, 2014). Adicionalmente em murinos destaca-se a capacidade de CTEm 

para a contribuição na formação de quimeras quando são introduzidas em 

blastocistos hospedeiros (GARDNER; ROSSANT, 1979). 

As CTEm podem ser cultivadas com dos sistemas que mantêm seu status de 

pluripotência. O primeiro deles é o sistema standard, o qual é realizado na presença 

de soro fetal bovino (SFB) junto com a citocina fator Inibitório de Leucemia (LIF) 

(SMITH et al., 1988), sendo capaz de promover a auto-renovação ilimitada das 

células através da ativação da via de sinalização Janus kinase/Signal transducer and 

activation of transcription 3 (JAK/STAT3). Alternativamente, as CTEm podem ser 

cultivadas na presença de dois inibidores farmacológicos chamados de cocktail 2i, 

os quais bloqueiam a sinalização da via Mitogen-activated protein kinase 

kinase/extracellular signal regulated kinase (MEK/ERK) assim como da via Glycogen 

synthase kinase 3 (GSK3), promovendo assim um sistema de pluripotência chamado 

ground state, o qual considera condições livres de restrições epigenéticas assim 

como requerimentos mínimos de estímulos extrínsecos contemplados no sistema 

standard (WRAY; KALKAN; SMITH, 2010). Desse modo, a ação do cocktail 2i 

promove a estabilidade na pluripotência a qual é refletida na presença de colônias 

homogêneas de CTEm em cultura. (TEN BERGE et al., 2011; WELLING; GEIJSEN, 

2013; YING et al., 2008). 
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Dentro dos atores responsáveis pela expressão do status pluripotente das 

CTEm, tem sido caracterizada uma rede de FT composta por OCT4, SOX2 e 

NANOG os quais são capazes de formar um robusto circuitor regulador. 

OCT4 é distinguido pela expressão constante durante a formação e 

maturação do EPI. Também, sabe-se que OCT4 é expresso desde o ovócito, porém 

torna-se restrito na MCI a partir do E3.5, sendo essencial na geração das células da 

MCI, já que embriões com deficiência no gene Pou5f1 que codifica para OCT4, 

geram células da MCI com marcadores de trofoectoderme (NICHOLS et al., 1998; 

RALSTON et al., 2010). SOX2 é o parceiro melhor caracterizado de OCT4, sendo 

marcado o complexo formado por eles dois como os grandes reguladores da rede 

(GUO et al., 2010). SOX2 faz parte da família de fatores de transcrição SOX e sua 

expressão é restrita nas células da MCI desde o estágio de blastocisto inicial (GUO 

et al., 2010). 

Por outro lado, NANOG é uma proteína homeobox essencial para o 

desenvolvimento de mamíferos, já que sua deleção provoca letalidade embrionária. 

Sua expressão é necessária para a especificação da MCI no embrião pré- 

implantação, e apresenta função antagônica com o FT GATA6, requerido na 

regulação da especificação do EP (TORRES-PADILLA; CHAMBERS, 2014). 

NANOG possue um padrão de expressão diferente aos outros dos FT componentes 

da rede core de pluripotência, uma vez que diversos estudos têm caracterizado uma 

expressão heterogênea por parte de NANOG em CTEm em cultura o qual é capaz 

de gerar subpopulações com alta ou baixa expressão do fator de transcrição 

(CHAMBERS et al., 2007; FILIPCZYK et al., 2015; MIYANARI; TORRES-PADILLA, 

2012). Esta flutuação nos níveis de expressão de NANOG é intrínseco ao processo 

de pluripotência já que foi demostrado que tanto as CTEm cultivadas em condições 

standard (SFB + LIF) assim como no sistema de ground-state (presença de 2i) 

possuem este padrão de expressão (ABRANCHES et al., 2014). 

Desse modo, os três fatores (OCT4, SOX2 E NANOG) são assim 

considerados grandes reguladores, orquestrando autorrenovação e pluripotência nas 

CTEm (SHI; JIN, 2010; THOMSON et al., 2011). 
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1.3 Corpos embrióides 

 
Os corpos embrióides (EBs) são agregados tridimensionais de CTEm que são 

capazes de recapitular eventos iniciais da diferenciação in vivo (LI; YURCHENCO, 

2006). Morfologicamente, caracterizam-se como agregados celulares esféricos com 

a propriedade de polarização celular que mimetizam eventos peri-implantação. O 

método de predileção para realizar sua geração é através da técnica Hanging Drop, 

na qual são agrupadas 3000-5000 células em gotículas de meio de cultura sem 

adição de LIF, que vão permitir seu crescimento em suspensão, podendo ser 

caracterizados por metodologias como microscopia convencional ou cortes 

histológicos. Devido ao seu alto nível de organização, o desenvolvimento de EBs 

tem sido bem caracterizado. O primeiro evento que acontece é a formação do 

agregado tridimensional no qual as células não possuem polaridade (1º dia). Em 

seguida, as células que se encontram na periferia do EBs, começam a adquirir um 

comprometimento, mimetizando a formação do EP (2º dia). Após formação do EP, 

ocorre a formação da membrana basal (MB) cuja função além de fornecer os 

nutrientes para manutenção, é delimitar espacialmente a formação de diferentes 

tecidos dentro do EB. A MB atua como uma barreira na qual, as células que estão 

presentes na face externa tem comprometimento celular a EP assim como a 

endoderme visceral enquanto as células que ficam em seu interior adquirem 

especificidade para formação do epiblasto (4º-5º dia). No entanto, só as células que 

ficam em contato direto com a MB continuam viáveis, enquanto as células distantes 

entram em apoptose, gerando assim uma cavidade central dentro do EB (5º-6º dia) 

(LI; YURCHENCO, 2006) (Figura 3). 
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Figura 3 - Eventos envolvidos no desenvolvimento de EBs in vitro. 

A ilustração mostra os eventos do desenvolvimento recapitulados por parte dos EBs, onde a formação da 
membrana basal é essencial para gerar processos de especificação tecidual, generando assim as populações da 
endoderme e epiblasto. Fonte Li; Yurchenco, 2006. 

 
1.4 Stress Inducible Phosphoprotein 1 

 
A proteína Stress Inducible Phosphoprotein 1 (STIP1) ou também chamada Heat 

Shock Organizing Protein (HOP) é uma proteína que inicialmente foi descoberta em 

leveduras (NICOLET; CRAIG, 1989), sendo muito conservada entre espécies, com 

homólogos em murinos, humanos, plantas e parasitas (HONORE et al., 1992; 

JOHNSON; BROWN, 2009; LÄSSLE et al., 1997; MORALES et al., 2010; 

ODUNUGA; LONGSHAW; BLATCH, 2004) 

A primeira função descrita para STIP1 foi sua ação como co-chaperonina, 

permitindo e regulando a formação do complexo entre as chaperonas Hsp70 e 

Hsp90 no processo de homeostase protéica (FLOM et al., 2007; KUNDRAT; 

REGAN, 2010; LEE et al., 2012; LI; SOROKA; BUCHNER, 2012; MCCLELLAN; 

FRYDMAN, 2001; VAN DER SPUY et al., 2001) (Figura 4). As chaperonas 

moleculares fazem parte de uma família de proteínas adaptadas para facilitar o 

enovelamento de outras proteínas (KREGEL, 2002). As proteínas de choque térmico 

(HSP) pertencem à superfamília de chaperonas que são nomeadas de acordo com 

suas massas moleculares em kiloDaltons (kDa) e são produzidas em altas 

quantidades pela maioria das células como resposta ao estresse, exercendo funções 

cito-protetoras (MACARIO; CONWAY DE MACARIO, 2007). 
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Figura 4 – Modelo esquemático da conformação do complexo Hsp70/STIP1/Hsp90 

STIP1 é uma molécula com um comportamento dinâmico que através do seu módulo flexível permite formar o 
complexo proteico com as proteínas Hsp70 e Hsp90. Fonte: Schmid et al., 2012. 

 

 
O genoma murino possui uma cópia do gene de STIP1 no cromossomo 19 o 

qual contém 14 exons que codificam para a proteína STIP1 (YI; DOUDEVSKI; 

REGAN, 2010), a qual possui uma sequência de 543 aminoácidos (ONUOHA et al., 

2008) com um massa molecular aproximada de 66 kDa (ZANATA et al., 2002). A 

estrutura proteica da STIP1 apresenta três domínios tetratricopeptídeos nomeados 

TRP1, TPR2A e TPR2B) os quais permitem a interação com Hsp70 (via TRP1 e 

TPR2B) e Hsp90 (via TRP2A e TPR2B). Também contém dois domínios DP ricos 

em aspartato e prolina (DP1 e DP2) que ainda não possuem função caracterizada 

(ODUNUGA; LONGSHAW; BLATCH, 2004; ONUOHA et al., 2008; RÖHL et al., 

2015; SCHMID et al., 2012) (Figura 5). 

 
 

 

 

Figura 5 - Desenho esquemático da estrutura da proteína STIP1/Hop. 

A proteína consiste em três domínios TPR (TPR1, TPR2A e TPR2B) e dois domínios ricos em aspartato e prolina 
(DP1 e DP2). Fonte: Röhl et al., 2015. 

 

 
STIP1 é uma proteína versátil quem tem sido encontrada em diferentes 

localizações celulares. O citosol tem sido caracterizado o compartimento onde 

circula preferencialmente em forma livre ou em associação com o complexo formado 

junto com Hsp70/Hsp90 (ODUNUGA; LONGSHAW; BLATCH, 2004; ROMANO et 

al., 2009; SANTOS TG et al., 2011). No entanto, também tem sido encontrada no 

espaço extracelular (ARANTES et al., 2009; DA FONSECA et al., 2012), superfície 
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celular (BERALDO et al., 2010; CHIARINI et al., 2002; ZANATA et al., 2002) assim 

como no núcleo (DANIEL et al., 2009; ODUNUGA; LONGSHAW; BLATCH, 2004). 

Adicionalmente, STIP1 pode ser secretada por diferentes tipos celulares como 

astrócitos (ARANTES et al., 2009; HAJJ et al., 2013; SOARES et al., 2013), 

microglia (DA FONSECA et al., 2012), células de glioblastoma (IGLESIA et al., 

2017), células-tronco neurais (SANTOS et al., 2011), e CTEm (CRUZ et al., 2017). 

STIP1 é capaz de interagir com outras proteinas, podendo formar um complexo 

junto com a proteína prion (PrPC), para participar em eventos biológicos como 

neuritogênese e neuroproteção (LOPES et al., 2005) através da atividade de 

receptores de acetilcolina α7 nicotínicos (BERALDO et al., 2010), desenvolvimento 

de  astrócitos  (ARANTES  et  al.,  2009;  HARTMANN;  MARTINS;  LIMA,  2013), 

formação de memória de curto prazo e consolidação de memória de longo prazo 

(COITINHO  et  al.,  2007;  HAJJ  et  al.,  2013;  LOPES;  SANTOS,  2012).  Dados 

recentes demonstram que STIP1, além de regular processos envolvidos na 

plasticidade neural no tecido nervoso desde o desenvolvimento até vida adulta, 

também é capaz de modular a biologia de grupos celulares menos diferenciados 

como células-tronco. Em células-tronco neurais, STIP1 modula a autorrenovação e 

proliferação celular atuando de forma conjunta com PrPC (SANTOS et al., 2011). 

Evidências apontam a participação de STIP1 asim como da proteina Hsp90 na 

modulação de eventos biológicos associados as CTEm. Estudos mostraram a 

participação de STIP1 na manutenção de pluripotência uma vez que sua presença 

facilita a fosforilação e translocação nuclear do Signal Transducer and Activator of 

Transcription 3 (STAT3) (LONGSHAW et al., 2009; SETATI et al., 2010). De modo 

similar, foi reportada como Hsp90 é capaz de modular a expressão de STAT3 assim 

como dos FT OCT4 e NANOG, junto com os quais estabelece associações que os 

protegem de degradação via proteassomo (BRADLEY et al., 2012). Por outro lado, a 

ausência de STIP1 foi associada a malformações na formação de EBs (LONGSHAW 

et al., 2009; PRINSLOO et al., 2009). 

 
1.5 Papel de STIP1 no desenvolvimento 

 
Estudos realizados em nematódeos, usando C. elegans como modelo, 

reportaram que mutantes para C. elegans STI-1 (CeSTI-1, proteína homóloga de 
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STIP1) apresentaram diminuição da taxa de fertilidade e uma alta letalidade que 

levou a um menor tempo de vida, sugerindo um papel homeostático em situações de 

estresse e regulação de longevidade em nematódeos (SONG et al., 2009). 

Recentemente, HOP tem sido associada a processos de desenvolvimento em 

ovários de Drosophila. Fêmeas com a expressão reduzida de STIP1 por RNA de 

interferência são capazes de colocar ovos na mesma taxa que as fêmeas wild-type, 

no entanto os ovos gerados não têm capacidade de eclodir em larvas (KARAM et al., 

2017). 

Em mamíferos, foi identificada a expressão de STIP1 em ovócitos murinos 

fazendo parte de um grupo de proteínas que são reguladas negativamente durante a 

maturação de ovócitos, sugerindo para STIP1 um papel regulador nos processos de 

meiose em ovócitos em desenvolvimento (VITALE et al., 2007). STIP1 é detectada 

desde estágios iniciais (dia embrionário - E8.0) do desenvolvimento de murinos, 

incrementando sua expressão até o E10, onde é encontrada principalmente no 

sistema nervoso com uma expressão dorsoventral, sendo expressa de forma 

constitutiva desde o E12 até a idade adulta (HAJJ et al., 2009). 

Recentemente, as funções de STIP1 na biologia do desenvolvimento começaram 

a ser esclarecidas, uma vez que camundongos deficientes para STIP1 (STIP1-/-) 

sobrevivem apenas até o décimo dia de vida embrionária, apresentando deficiências 

na formação do tubo neural e no broto de membros (BERALDO et al., 2013). No 

mesmo estudo, foi demonstrado como a ausência de STIP1 no desenvolvimento não 

interfere nos níveis de expressão de Hsp90, mas afeta, de modo direto, a expressão 

das proteínas clientes de Hsp90 como G-protein-receptor kinase 2 (GRK2), STAT3 e 

p53, que diminuem sua expressão até 50% nos embriões STIP1-/-. 

Interessantemente, também foi reportado um aumento do número células em 

apoptose nos animais STIP1-/-, as quais mostraram uma ativação aumentada da 

Caspase 3 ativada, sugerindo um papel regulador de estresse celular para STIP1 

como já foi reportado anteriormente. Diante deste cenário, além da regulação de 

processos que governam o desenvolvimento tardio, sugere-se a participação de 

STIP1 no período de pré-implantação, já que a frequência mendeliana dos animais 

nocaute apresentada no E3.5 é significativamente baixa (13%). Esses resultados 

ressaltam a capacidade de STIP1 modular a sobrevivência celular no 
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desenvolvimento embrionário, do mesmo modo como já foi caracterizado em outros 

grupos celulares como neurônios (ARANTES et al., 2009; LOPES et al., 2005). 

Diante dos achados apresentados anteriormente, este trabalho pretende 

caracterizar as funções exercidas por STIP1 na biologia do desenvolvimento,  

usando como modelo CTEm expressando diferentes níveis de  STIP1; 

caracterizando sua expressão com os genes reguladores de pluripotência: NANOG, 

OCT4 e SOX2, estabelecendo também a participação de STIP1 em fenômenos de 

pluripotência, sobrevivência, proliferação e diferenciação celular. 

 
1.6 Justificativa 

 
As CTEm são uma ferramenta de abordagem in vitro que mimetizam o 

desenvolvimento embrionário inicial, sendo amplamente utilizadas como modelo de 

estudo na biologia do desenvolvimento devido a suas propriedades de 

autorenovação e pluripotência. Também são consideradas um bom modelo para 

estudar mecanismos hierárquicos de diferenciação e comprometimento celular. 

Os fatores de transcrição que constituem o circuito de controle de manutenção de 

pluripotência tem sido caracterizados amplamente, porém os processos envolvidos 

na transição/saída do estado pluripotente para processos primários de 

comprometimento celular está começando a ser elucidado através de perfis de 

expressão gênica global nas células, encontrando assim novos atores dentro do 

circuito (SMITH, 2017). 

As HSPs tem sido objeto de estudo na biologia de células-tronco, incluindo as 

CTEm, já que possuem altos níveis de expressão de chaperonas e co-chaperonas 

para manter uma homeostase celular frente aos agentes causadores de estresse 

celular (FAN, 2012). Interessantemente, as HSPs parecem ter um papel essencial  

no desenvolvimento embrionário, uma vez que a falta de expressão de algumas 

delas, como o caso da chaperona Hsp90 (VOSS; THOMAS; GRUSS, 2000) e das 

co-chaperoninas Mrj (WATSON et al., 2007) e p23 (GRAD et al., 2006), provoca 

letalidade embrionária iminente. Surpreendentemente, a co-chaperonina STIP1 

também demonstrou ser essencial no desenvolvimento em murinos, já que em sua 

ausência diminui a expressão das proteínas clientes de HSP90, ativa a expressão 
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de Caspase-3 e afeta a proliferação celular levando a letalidade embrionária no 

E10.5 (BERALDO et al., 2013). 

Diante desses fatos, a caracterização do papel de STIP1 no desenvolvimento 

embrionário em mamíferos torna-se relevante para elucidar sua função nos 

mecanismos de pluripotência, sobrevivência, proliferação e diferenciação celulares 

tendo como modelo de estudo as CTEm, o que pode acarretar em sua potencial 

aplicação na medicina regenerativa. 
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2 OBJETIVOS 

 
 
 

2.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar a participação de STIP1 nos mecanismos que governam a biologia de 

CTEm, caracterizando seu envolvimento na manutenção da pluripotência, 

proliferação, viabilidade e diferenciação celular. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
 Confirmar as propriedades de pluripotência da linhagem comercial de CTEm ES- 

E14TG2a, realizando coloração de fosfatase alcalina, imunodetecção de 

marcadores de pluripotência, formação de corpos embrióides e formação de 

teratoma. 

 Gerar populações celulares com níveis diminuídos de expressão de STIP1 

juntamente com uma população controle através da transdução de partículas 

virais contendo sequências de shRNA para STIP1 e sequências non-target em 

células ES-E14TG2a. 

 Analisar a participação de STIP1 na pluripotência de CTEm avaliando o perfil de 

expressão de fatores de transcrição NANOG, SOX2, OCT4 e o marcador SSEA-1 

nas populações celulares geradas, através de ensaios de imunofluorêscencia. 

 Caracterizar o papel de STIP1 na sobrevivência de CTEm realizando ensaios de 

imunofluorescência para análise da expressão de Caspase 3 ativada nas 

populações celulares geradas. 

 Avaliar o papel de STIP1 na proliferação de CTEm através de ensaios de 

incorporação de 5-bromo-2'-deoxiuridina (BrdU) e curva de crecimento nas 

populações celulares geradas. 

 Analisar o papel de STIP1 na diferenciação espontânea de CTEm através da 

formação de EBs e teratoma, avaliando a expressão de marcadores de 

diferenciação para cada folheto germinativo através de ensaios de 

imunofluorescência e histologia. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Cultivo de células-tronco embrionárias murinas 

 
A linhagem ES-E14TG2a adquirida da ATCC foi cultivada em garrafas (Corning 

Ref #430641) ou placas, revestidas com gelatina 0.1% (Millipore). As células foram 

cultivadas em meio Glasgow Modified Eagles Medium (GMEM; Sigma), 

suplementado com 15% soro fetal bovino (SFB; Gibco), aminoácidos não essenciais 

(1X; Gibco), L-glutamina (2 mM; Sigma), piruvato de sódio (1 mM; Gibco), Penicilina- 

Estreptomicina (1X; Gibco), β-Mercaptoetanol (50 µM; Sigma) e 1000 unidades/ mL 

de LIF (ESGRO® Merck Millipore) a 37 °C com 5% CO2. 

 

3.2 Geração de populações celulares knockdown para STIP1 através de 

transdução com partículas lentivirais. 

 

Foram adquiridas 5 unidades de particulas lentivirais prontas para uso, 

contendo sequências de shRNA específicas para STIP1 de camundongos (ver 

Tabela 1; MISSION® Transduction Particles SIGMA), com a finalidade de gerar 

populações celulares de CTEm com silenciamento estável para STIP1. As 

sequências foram selecionadas da biblioteca TCR1 (SIGMA) que por sua vez 

incluem resistência para puromicina. A construção das sequências foi feita através 

de clonagens no vetor pLKO.1 (SIGMA Life Science) (Figura 6). Também foi 

adquirida 1 unidade de partículas lentivirais controle para validar a geração das 

populações celulares knockdown (KD) (MISSION® pLKO.1-puro Non-Mammalian 

shRNA Control Transduction Particles), as quais contém uma sequência non target 

para genes de mamíferos, capazes de associarem-se com o Complexo de 

Silenciamento Induzido por RNA (RISC). 
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Tabela 1. Sequências de shRNA das partículas lentivirais adquiridas. 

 

Identificação shRNA 
(SIGMA) 

Sequências 
Identificação 

pelo 
laboratório 

TRCN0000115456 
CCGGGAGAAGAAAGGCTTATCTTTACTCGAGTAAAGAT 
AAGCCTTTCTTCTCTTTTTG 

S1 

TRCN0000115457 
CCGGGCCAACCTTCATCAAGGGTTACTCGAGTAACCCT 
TGATGAAGGTTGGCTTTTTG 

S2 

TRCN0000115458 
CCGGCGAACCTATGAAGAAGGTTTACTCGAGTAAACCT 
TCTTCATAGGTTCGTTTTTG 

S3 

TRCN0000115459 
CCGGGCACAGTACAACAGACATGATCTCGAGATCATGT 
CTGTTGTACTGTGCTTTTTG 

S4 

TRCN0000115460 
CCGGCCATTCAACTTGCCTAATCTACTCGAGTAGATTA 
GGCAAGTTGAATGGTTTTTG 

S5 

 

A geração das populações celulares de CTEm (populações silenciadas e 

população controle non-target), foi feita nas dependências do laboratório de nível de 

biossegurança 2 (NB2) do A.C. Camargo Cancer Center, com o qual mantemos 

colaboração. O processo de transdução foi feito com as 5 partículas lentivirais 

adquiridas de forma individual e em pool, assim como da partícula controle non- 

target. Para começar o processo, plaqueou-se 1.6 x 104 células ES-E14Tg2a em 

placa de 96 poços (Corning), incubadas a 37 ºC, 5% CO2 por 18 h, até alcançar uma 

confluência celular de 50-80%. Seguidamente, foi trocado o meio de cultura celular, 

adicionando o meio tradicional com a adição de polibreno (potenciador da 

transdução; 8 µg/mL) com um volume final de 110 µL por poço. Nestas condições 

foram feitas as transduções lentivirais com um Multiplicity of Infection (MOI) (0.2 e 

0.5). Durante duas semanas, foi feito o tratamento com puromicina (0.8 µg/mL) para 

seleção das populações transduzidas. A validação das populações KD para STIP1 

veio com a geração da população controle non-target. 
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Figura 6. Mapa do vetor pLKO.1-puro 

Estrutura do vetor base no qual foram clonadas as sequências de shRNA STIP1 para camundongos 
adquiridas. Tomado de: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/functional-genomics-and- 
rnai/shrna/library-information/vector-map.html#pLKO 

 
 
 

 

3.3 Incorporação de BrdU 

 
O kit de proliferação por ensaio colorimétrico Cell Proliferation ELISA, BrdU 

colorimetric (Roche) foi utilizado seguindo instruções do fabricante. Resumidamente, 

1 x 104 células de cada população celular foram cultivadas em placa de 96 poços em 

triplicata e 48 h depois foi dado o pulso de BrdU (100 μM) por 2 h. Em seguida, as 

células foram fixadas e incubadas com o reagente para desnaturar DNA. Depois, foi 

feita a incubação com anti-BrdU por uma hora e finalmente, para quantificar a 

incorporação de BrdU foi adicionada a solução substrato por 20 minutos (min), 

seguido da leitura colorimétrica em espectrofotômetro com comprimento de onda de 

370 nm. 

 
3.4 Curva de crescimento 

 
Cada uma das populações geradas foram cultivadas (1.5 x 104 células) em 

placa de 24 poços previamente gelatinizados. As células foram tripsinizadas e 

https://www.sigmaaldrich.com/life-science/functional-genomics-and-rnai/shrna/library-information/vector-map.html#pLKO
https://www.sigmaaldrich.com/life-science/functional-genomics-and-rnai/shrna/library-information/vector-map.html#pLKO
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contadas 24 h, 48 h, 72 h, 96 h, 120 h, 148 h após o plaqueamento. Todas as 

contagens foram feitas no mesmo horário do plaqueamento e para contagem 

fizemos exclusão por azul de tripan. 

 
3.5 Coloração de fosfatase alcalina (AP) 

 
Colônias de ES-E14Tg2a foram coradas com o kit 86R (Sigma) para avaliar a 

pluripotência seguindo instruções do fabricante. Resumidamente, as células ES- 

E14Tg2a foram plaqueadas em placas P35 (Corning) e cultivadas em meio completo 

suplementado com LIF. As células foram fixadas 48 h depois com a solução de 

fixação (citrato + acetona + formaldeído) por 30 segundos. Em seguida, as placas 

foram incubadas com solução alcalina red violet diluída em nitrito de sódio por 30 

min à temperatura ambiente, protegidas da luz. Para finalizar, as placas foram 

coradas com hematoxilina por dois minutos e lavadas com água destilada. Para 

avaliação da atividade de fosfatase alcalina nas células ES-E14TG2a, as placas 

foram observadas no Microscópio Axio Vert. A1 Carl Zeiss. 

 
3.6 Citometria de fluxo 

 
Foi usado o kit Cytofix/Cytoperm (BD), seguindo as instruções do fabricante. 

Brevemente, as células foram fixadas, permeabilizadas e posteriormente lavadas e 

incubadas com anti-STIP1 (ZANATA et al., 2002) (1:1500) por 30 min no gelo. Após 

3 lavagens, as células foram incubadas com anticorpo secundário (anti-coelho 

Alexa-Fluor 488; Molecular Probes™ - Thermo Fisher Scientific) por 30 min 

adicionais no gelo. As amostras foram analisadas no citômetro BD FACSCalibur™ 

do Centro Internacional de Pesquisa - A.C. Camargo Cancer Center (CIPE). 

 
3.7 Imunodetecção 

 
Extrato proteico das populações celulares em cultura foi realizado usando 

solução de lise celular RIPA (50 mM Tris-HCl, pH 8.0; 150 mM NaCl; 1% Nonidet P- 

40; 1% deoxicolato de sódio; e 1% SDS), inibidor de protease (Roche) (10%) e 

inibidor de fosfatase (5%) por cada população. Cada lisado foi transferido para um 

eppendorf e centrifugado à 15000 rpm 4 °C por 15 min. O sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo eppendorf para ser dosado pelo método de Bradford 

(Bio-Rad) e aplicado no gel em uma concentração de 4-10 μg. As proteínas foram 
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separadas em gel de poliacrilamida 10% e transferidas para membrana de 

nitrocelulose. Em seguida, as membranas foram bloqueadas com leite desnatado 

5% em TBST (100 ml TBS 10X; Tween 20 0.05%, 900 mL agua destilada) por 1 h e 

incubadas com o anticorpo primário overnight a 4 °C. Os anticorpos primários 

usados foram coelho anti-STIP1 (1:10000) (ZANATA et al., 2002), coelho anti-β 

actina (1:500; Sigma), coelho anti-Hsp90 (1:2000; Cell Signaling), coelho anti- 

GAPDH (1:3000; Sigma) e coelho anti-STAT3 (1:3000; Cell Signaling). Após 3 

lavagens, as membranas foram incubadas por 1 h à temperatura ambiente com os 

anticorpos secundários específicos conjugados com peroxidase. A revelação foi feita 

usando o substrato Pierce ECL Plus (Thermo Fisher Scientific) e membranas foram 

expostas a filme radiográfico (Amersham Hyperfilm; GE Healthcare Life Sciences). 

Análises semiquantitativas das bandas do immunoblotting foram feitas por 

densitometria, usando o programa ImageJ (NIH). 

 
3.8 Imunofluorescência de CTEm 

 
CTEm foram cultivadas em lamínulas Ibidi μ-slide (Ref 80826 – Ibidi, 

Alemanha) até alcançar a confluência desejada. Em seguida, o meio de cultura foi 

removido e cada poço foi lavado PBS 1X (Gibco) e fixado com paraformaldeído 

(PFA) (4%) por 15 min à temperatura ambiente. Após três lavagens com PBS 1X, 

seguidamente foi feita a incubação das células em solução de 

permeabilização/bloqueio (PBS 1X + 0.1% Triton 100X + BSA 5%), por uma hora à 

temperatura ambiente. 

Anticorpos primários foram incubados 16 h a 4 oC, seguindo instruções do 

fabriante. No dia seguinte, as lamínulas foram lavadas para prosseguir com 

incubação dos anticorpos secundários por 1 h à temperatura ambiente. Os seguintes 

anticorpos primários foram utilizados: anti-SOX2 (L1D6A2; Cell Signaling), anti- 

NANOG (D2A3; Cell Signaling) anti-OCT3/4 (C-10; SC-5279; Santa Cruz 

Biotechnology), anti-SSEA1 (MC480; Cell Signaling), anti-STIP1 (ZANATA et al., 

2002), anti-STAT3 (9132, Cell Signaling). 

Dia seguinte, lamínulas foram lavadas três vezes para prosseguir com 

incubação dos anticorpos secundários por 1 h (no escuro, à temperatura ambiente). 

Os anticorpos secundários utilizados foram anti-coelho Alexa-Fluor 488 (Molecular 

Probes™, Thermo Fisher Scientific), anti-camundongo Alexa-Fluor 546 (Molecular 



37 
 

 
 

 

Probes™) e os núcleos foram marcados com DAPI (1:500) ou TO-PRO3 (1:1000). 

Para finalizar, as lamínulas foram lavadas novamente e preenchidas com meio de 

montagem anti-fade (glicerol + PBS pH 9, 9:1) ou Ibidi Immersion Oil (Ref 50101; 

Ibidi - Alemanha). As lamínulas foram conservadas a 4 oC com proteção da luz e 

foram adquiridas imagens no microscópio confocal multifóton Zeiss LSM 780 NLO  

do Centro de Facilidades de Apoio a Pesquisa (CEFAP-USP) ou no microscópio 

confocal Leica TCS SP2 do Centro Internacional do Pesquisa - A.C. Camargo 

Cancer Center (CIPE). 

 

3.9 Imunofluorescência para caspase 3 ativada 

 
As populações celulares de CTEm geradas foram cultivadas em lamínulas Ibidi μ- 

slide (Ref 80826 – Ibidi, Alemanha) até alcançar a confluência desejada. Como 

controle positivo, células ES-E14Tg2a parentais foram tratadas com estaurosporina 

(25 nM), um potente inibidor de diversas proteínas cinases por 16 h a 37 °C e 5% 

CO2. As células foram fixadas com paraformaldeído (4%) por 15 min à temperatura 

ambiente. Em seguida, as células foram lavadas com PBS 1X e 

bloqueadas/permeabilizadas em solução e incubadas 16 h a 4 ºC com o anticorpo 

anti-Cleaved Caspase3 (Asp175; Cell Signaling) (1:100). Em seguida as células 

foram incubadas com anticorpo anti-coelho Alexa-Fluor 488 (Molecular Probes™, 

Thermo Fisher Scientific) + To-Pro3 por 1 h. Imagens foram adquiridas no 

microscópio confocal Leica TCS SP2 do Centro Internacional do Pesquisa - A.C. 

Camargo Cancer Center (CIPE). 

 

3.10 Formação de corpos embrióides 

 
Os EBs foram gerados pela técnica de hanging-drop, a partir de uma suspensão 

de 1 x 105 células/ml ES-E14Tg2a com meio GMEM completo sem adição de LIF. 

Com auxílio de uma pipeta, gotas de 30 μL da suspensão celular foram plaqueadas 

na tampa de uma placa de cultura (P100, Corning) com a base da placa contendo 

PBS para evitar evaporação. As células foram cultivadas em períodos de tempo 

específico (ver resultados). Imagens foram capturadas com auxílio do microscópio 

AxioVert A1 Carl Zeiss. 
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3.11 Ensaio in vivo de formação de teratoma 

 
Aproximadamente 1 x 106 de CTEm em solução de matrigel (Geltrex®; Life) (1:1; 

volume final 100 μL) foram injetadas subcutaneamente no flanco dorsal de 

camundongos imunodeficientes (nude) com idade entre 2-4 meses. Por volta de 3-4 

semanas após a injeção, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 e os 

tumores foram cirurgicamente dessecados, medidos e fixados em 4% de PFA. Em 

seguida, o material foi emblocado em parafina e corado com hematoxilina-eosina 

(HE) para identificação dos diferentes tecidos formados. Imagens foram capturadas 

com auxílio do microscópio AxioVert A1 Carl Zeiss. 

 
 
 

3.12 Geração de populações nocaute (KO) para STIP1 através do sistema 
CRISPR/Cas-9 

 
A metodologia CRISPR/Cas-9 (BARRANGOU et al., 2007; BARRANGOU; 

MARRAFFINI, 2014; DOUDNA; CHARPENTIER, 2014) foi padronizada para gerar 

populações KO STIP1 murinas em CTEm. Análises da região codificadora (exon 2) 

de STIP1 murina (Ensebl) revelou um número de potenciais sequencias guias 

(sgRNA) para a nuclease Cas9 no exon 2, as quais foram confirmadas de acordo 

com análise do score das guias versus off-target pelo Optimized CRISPR Design 

(http://crispr.mit.edu) e CRISPR Oligo Design Tool. Uma vez selecionadas, as 

sequências guias (ver tabela 2) foram sintetizadas e clonadas no plasmídeo pX330 o 

qual foi modificado para co-expressar Puromicina-GFP, com a finalidade de facilitar 

a seleção de células transfectadas (ETOC et al., 2016). As sequências guias foram 

inseridas após clivagem com enzima de restrição BbsI. Em seguida, foi verificada a 

inserção das sequências guias dentro do plasmídeo através de sequenciamento. 

Uma vez foi confirmada a inserção completa das sgRNA no plasmídeo, foi feita uma 

lipofecção (Lipofectamine 2000; Life Technologies) em células ES-E14TG2a 

parentais, seguindo instruções do fabricante. As células foram selecionadas com 

puromicina (0.8 μg/mL) por 4 dias. As células foram isoladas por diluição clonal e 

expandidas para análises confirmatórias. 
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Tabela 2. Sequências guias escolhidas para realizar ensaios do sistema CRISPR-Cas9 de 
STIP1 em CTEm. 

 
NOME DA SEQUÊNCIA SEQUÊNCIA (5’-3’) 

Mo STI1 Top1 CACCGgtagtctccctttcttggcgt 

Mo STI1 Bottom 1 AAACacgccaagaaaggagactacC 

Mo STI1 Top2 CACCGgagtcttgcagccgtcctcat 

Mo STI1 Bottom 2 AAACatgaggacggctgcaagactcC 

 

3.13 Animais 

 
Animais (nude BALB/c) provenientes do Biotério do Centro Internacional de 

Pesquisa e Ensino do A. C. Camargo Cancer Center foram mantidos no Biotério de 

Experimentação do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento e 

utilizados de acordo com certificados aprovados pela CEUA ICB (No. 21, folha 03 do 

livro 03 de 2013 e No. 16, de 05/06/2013). 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 Caracterização de pluripotência e potencial de diferenciação das ES- 

E14Tg2a 
 

Uma vez as condições de cultura das CTEm foram estabelecidas, foram 

analisadas as propriedades de pluripotência e potencial de diferenciação celular  

para prosseguir com o delineamento experimental do projeto. Primeramente foi 

analisada sua morfologia em cultura na presença de SFB e LIF, conferindo a 

presença de colônias celulares ovais refringentes características de CTEm em 

condições de pluripotência (Figura 7A). Em seguida, foi monitorada a marcação de 

fosfatase alcalina (AP), enzima cuja atividade é característica como marcador de 

pluripotência (ŠTEFKOVÁ; PROCHÁZKOVÁ; PACHERNÍK, 2015). A figura 7B, 

mostra atividade de AP nas CTEm. O estado pluripotente da linhagem ES-E14Tg2a 

foi confirmado pela alta expressão dos marcadores de pluripotência nucleares 

(NANOG, SOX2, OCT4) e de membrana (SSEA-1) através de ensaios de 

imunofluorescência (Figura 7C). Para avaliar o potencial de diferenciação in vitro da 

linhagem ES-E14Tg2a foram realizados ensaios de formação de EBs e indução de 

formação de teratoma para avaliar o potencial in vivo. Resultados mostraram a 

formação de EBs, estruturas císticas com 10 dias em cultura (Figura 7D). A 

formação de teratoma em camundongo imunodeficente (nude) o foi realizada com a 

injeção subcutânea de CTEm (Figura 7E). A análise histológica dos tumores mostrou 

tecidos representativos das três camadas germinativas (ectoderme, mesoderme e 

endoderme). Diferenciação em ectoderme foi evidenciada na formação de tecido 

epitelial (Figura 7F). A mesoderme foi representada pela formação de tecido 

muscular (Figura 7G e 7H), tecido cartilaginoso (7I) e tecido conjuntivo (7J). A 

endoderme foi evidenciada pela formação de tecido da mucosa intestinal (7K). 

Desse modo foi confirmada a o estado pluripotente e potencial de diferenciação da 

linhagem celular ES-E14Tg2a. 
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Figura 7 - Caracterização das propriedades de pluripotência e diferenciação da linhagem celular ES- 
E14Tg2a. 

(A) Cultura celular da linhagem de CTEm E14TG2a em condições de pluripotência (meio + LIF) formando 
colônias de células ovais refringentes. Imagem de campo claro. Barra: 50 µm. (B) Coloração positiva para 
fosfatase alcalina em colônia celular de CTEm. Barra 10 µm. (C) Painel de imunofluorescência dos marcadores de 
pluripotência em CTEm. Os fatores de transcrição NANOG, SOX2 e OCT4 mostraram uma expressão nuclear 
típica. O SSEA-1 está distribuído na superfície celular, como esperado. Núcleos marcados com DAPI, em azul. 
Barra: 20 µm. (D) Formação de EB com 10 dias em cultura. Barra: 100 µm. (E) Teratoma extraído do flanco dorsal 
de camundongo imunodeficiente Nude a partir da injeção de CTEm. (F-K). Análise histológica do teratoma 
formado a partir da injeção de CTEm. Todas as imagens foram obtidas com a coloração de hematoxilina e eosina. 
(F) formação de epitélio (ectoderme), (G, H) fibras musculares (medoderme), (I) cartilagem (mesoderme), (J) 
tecido conjuntivo (mesoderme) e (K) epitélio intestinal (endoderme). Barra: 20 µm. 

 
4.2 Geração de populações de CTEm silenciadas para STIP1 (KD-STIP1) 

através de transdução de partículas lentivirais shRNA 

 

 
4.2.1 Caracterização por imunodetecção 

 
Uma vez foram geradas as populações celulares knockdown para STIP1 

assim como a população controle non-target, o primeiro passo a realizar foi 
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caracterizar a expressão proteica das populações a traves de immunoblotting. 

Escolheram-se duas populações celulares que tiveram uma expressão reducida da 

proteína de estudo de mais o menos 50%, debido a que seu papel no 

desenvolvimento é essencial e sua ausência não é tolerada (BERALDO et al., 2013). 

A validação das populações knockdown para STIP1 (KD-STIP1) geradas veio com a 

análise da população controle non-target, a qual mostrou níveis de expressão de 

STIP1 semelhantes a população de CTEm parental (Figura 8A). Análises por 

immunoblotting revelaram que as populações celulares transduzidas, nomeadas 

shSTIP1#1 e shSTIP1#2, apresentaram 42% de inibição de STIP1 e 54% de inibição 

de STIP1, respetivamente (Figura 8B). Deste modo, foram geradas nossas 

ferramentas de trabalho para caracterizar o papel de STIP1na biologia de CTEm. 

 
 

 

 

 
Figura 8 - Geração de populações KD-STIP1. 

(A) Immunoblotting das populações estabelecidas para estudar as funções de STIP1 na biologia de CTEm. 
Extrato total de cada uma das populações foi separado em gel de poliacrilamida 10% e incubado com anti-STIP1 
(1:10000). A marcação com anti-actin (1:3000) foi usada como controle de carregamento proteico. (B) Análise por 
densitometria (n = 4), onde foi caracterizada a expressão de STIP1 das populações shSTIP1#1 e shSTIP1#2, as 
quais apresentaram uma inibição de expressão de STIP1 de 42% e 54%, respetivamente. ** P<0.001 Student’s t 
test. 

 
4.2.2 Caracterização da população KD-STIP1 por citometria de fluxo 

 
O perfil fenotípico das populações celulares KD-STIP1 foi avaliado por 

ensaios de citometria de fluxo. Histogramas (Figura 10A) e gráficos dot-Plot (Figura 

9B) foram realizados, confirmando a depleção de STIP1 nas populações KD-STIP1. 
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Figura 9 - Análise das populações KD-STIP1 por citometria de fluxo. 
(A) CTEm permeabilizadas de cada população de estudo foram marcadas para expressão de STIP1 e uma 
análise comparativa através de histogramas é mostrada (B) Análise comparativa das populações celulares 
Parental, shControl, shSTIP1#1 e shSTIP1#2 em gráficos dot-Plot. Os gráficos comparativos confirmam a 
depleção de STIP1 nas populações shSTIP1#1 e shSTIP1#2. 

 
4.2.3 Caracterização por imunofluorescência 

 
Com a finalidade de observar o padrão de distribuição subcelular de STIP1 

em CTEm, foram feitos ensaios de imunofluoresência nas quatro populações de 

estudo. Resultados confirmaram uma menor expressão de STIP1 nas populações 

KD-STIP1 quando foram comparadas com as populações celulares controle 

(Parental e shControl) (Figura 10). O padrão de distribuição subcelular de STIP1 

mostrou uma marcação citoplasmática ou na membrana celular, conforme descrito 

em literatura (LACKIE et al., 2017) nas quatro populações de estudo. No entanto, 

algumas células das populações KD-STIP1 mostraram uma marcação nuclear ou 

perinuclear (ver seta na população shSTIP1#2). 
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Figura 10 - Caracterização da expressão de STIP1 através de ensaios de imunofluorescência. 
Análises comparativas entre imagens de campo claro representativas das células em cultura, juntamente com 
imagens de imunofluorecência para expressão de STIP1 (verde) e DAPI (azul). A expressão de STIP1 em 
algumas células das populações KD-STIP1 encontra-se peri-nuclear e/ou nuclear (shSTIP1#2, seta). As imagens 
foram obtidas no microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO do CEFAP-USP. Barra de escala: 33 µm. 

 
 

4.3 Depleção parcial da expressão de STIP1 provoca sua retenção nuclear 

 
Uma análise mais detalhada mostra que algumas células das populações KD- 

STIP1 apresentam um acúmulo nuclear de STIP1 (Figura 11). Este tipo de  

fenômeno tem sido descrito em outros tipos celulares como astrócitos (SOARES et 

al., 2013) e fibroblastos embrionários murinos (BERALDO et al., 2013), porém a 

função específica de STIP1 no núcleo celular ainda não foi esclarecida, mas 

provavelmente pode estar relacionado a mecanismos de resposta a estresse celular. 
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Figura 11 - Expressão nuclear de STIP1 em populações KD-STIP1 de CTEm. 

Análise comparativa entre o padrão de expressão de STIP1 na colônia da população shControl e colônia da 
população shSTIP1#2, evidencia a diferença de expressão de STIP1 no núcleo. As imagens foram obtidas no 
microscópio AxioVert A1. Barra de escala:55 µm. 

 
 

4.4 Depleção de STIP1 afeta a proliferação celular de CTEm 

 
A medida que eram expandidas as culturas celulares das populações em 

estudo, foi observada uma diferença no crescimento celular entre as populações, 

onde as células Parental e shControl, expandiam e proliferavam com maior rapidez 

quando comparadas com as populações KD-STIP1, as quais desde o momento da 

geração apresentaram dificuldade para expansão. Deste modo, foi realizada uma 

curva de crescimento (Figura 12A) e ensaios de incorporação de BrdU (Figura 12B), 

os quais indicam que a ausência de expressão de STIP1 diminui a proliferação 

celular em CTEm. Adicionalmente, um ensaio preliminar feito com a população 

shSTIP1#2, a qual foi tratada com STIP1 recombinante (exógena), mostrou um 

resgate parcial do fenótipo proliferativo, sugerindo um papel relevante para a forma 

secretada de STIP1 na modulação da proliferação celular de CTEm (Figura 12C). No 

entanto, ensaios confirmatórios deverão ser realizados para caracterizar o papel que 

exerce a presença de STIP1 exógena em CTEm. 
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Figura 12 - Inibição da expressão de STIP1 afeta a proliferação celular em CTEm. 

(A) Curva de proliferação celular das quatro populações em durante o período de 5 dias. A depleção parcial de 
STIP1 foi associada a uma menor taxa de crescimento em comparação com as populações controle do 
experimento (n=4). *P < 0.01, ** P<0.001, ***P < 0.0001 Student’s t test. (B) Ensaios de incorporação de BrdU 
mostraram como a proliferação celular é afetada de acordo com os níveis de expressão de STIP1 (n=5). (C) 
Ensaio preeliminar de incorporação de BrdU com população celular shSTIP1#2 tratada com concentrações 
crescentes de STIP1 recombinante (200 µM, 500 µM e 1000 µM) (n=1). 

 
4.5 Depleção parcial de STIP1 não altera a expressão de Caspase 3 ativada 

 
Uma vez que a depleção de STIP1 afeta a proliferação celular de CTEm em 

cultura, seguimos com ensaios para avaliar uma eventual ativação de via de 

apoptose nessas células. Ensaios preliminares de imunofluorescência foram 

realizados com cada uma das populações de estudo onde foi visto que a expressão 

de caspase 3 ativada não foi detectada nas populações (Figura 13). Como controle 

positivo, CTEm parentais foram tratadas com estaurosporina (25 nM) por 16 h. Estes 

resultados sugerem que a ausência de STIP1 pode ativar outros mecanismos de 

morte celular que devem ser investigados. 
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Figura 13 - Silenciamento de STIP1 em CTEm não ativa a expressão de Caspase 3. 

Ensaios feitos nas quatro populações de estudo (Parental, shControl, shSTIP1#1 e shSTIP1#2) não ativou a 
expressão de Caspase 3 clivada. Células ES-E14TG2a parentais foram tratadas com estaurosporina (25 nM) 
(controle positivo) por 16 h (n=1). Barra:50 µm. Imagens adquiridas no microscópio confocal Leica TCS SP2 
Centro Internacional do Centro de Pesquisa - A.C. Camargo Cancer Center. 



48 
 

 
 

 

4.6 Depleção de STIP1 atenua expressão de STAT3 e não afeta a expressão 
da proteína de choque térmico Hsp90. 

 
Uma vez foi observado que a diminuição de expressão de STIP1 afeta a 

proliferação celular em CTEm, foi monitorada a autorenovação/pluripotência, 

avaliando a via JAK/STAT3 (NIWA et al., 2009). Assim, foi avaliada a expressão de 

STAT3 através de ensaios de imunofluorescência (Figura 14) e immunoblotting 

(Figura 15), sendo observado que a depleção parcial de STIP1 atenua os níveis de 

expressão de STAT3, sugerindo um papel regulador para STIP1 na 

autorenovação/pluripotência em CTEm. 

Interessantemente, STAT3 é proteína cliente da proteína Hsp90 (PRINSLOO et 

al., 2012). Deste modo, surgiu a pergunta se os níveis de expressão de Hsp90 

estariam afetados com o silenciamento de STIP1 em CTEm. Através de ensaios de 

immunloblotting foi observado que a expressão de Hsp90 não é alterada com a 

depleção de STIP1 (Figura 16), corroborando com dados da literatura prévios em 

fibroblastos (Beraldo et al., 2013). Ao realizar estes ensaios, foi vista novamente a 

marcação a marcação nuclear de STIP1 em células KD (seta), conforme mostrado 

anteriormente na Figura 11. 
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Figura 14 - Depleção parcial de STIP1 atenua os níveis de expressão de STAT3. 

Ensaios de imunofluorescência com detecção da expressão de STAT3 (vermelho), STIP1 (verde) e DAPI (azul) 
nas populações KD-STIP1 de CTEm (n=1). As imagens adquiridas no microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO 
do CEFAP-USP. Barra de escala: 21 µm. 

 

Figura 15 - Expressão de STAT3 nas populações celulares shControl, shSTIP1#1 e shSTIP1#2. 
Extrato total de cada uma das populações foi separado em gel de poliacrilamida 10% e incubado com anti-STAT3 
(1:1000). A marcação com anti-GAPDH foi usada como controle de carregamento proteico. (n=1). 
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Figura 16 - Expressão da proteína de choque térmico Hsp90 nas populações celulares parental, 
shControl, shSTIP1#1 e shSTIP1#2. 
Extrato total de cada uma das populações foi separado em gel de poliacrilamida 10% e incubado com anti-STAT3 
(1:1000). A marcação com β-actina foi usada como controle de carregamento proteico. (n=2). 

 
 

4.7 Perda de expressão de STIP1 afeta a capacidade de pluripotência em 
CTEm, diminuindo a expressão dos FT core. 

 
Resultados prévios mostraram a expressão de STAT3 comprometida quando 

STIP1 tem uma expressão deficiente. Por sua vez, os principais alvos downstream 

da via JAK/STAT3 são os fatores reguladores de pluripotência em CTEm. Deste 

modo, decidimos realizar ensaios para identificar se a expressão dos fatores de 

transcrição alvos da via JAK/STAT3 estavam comprometidos através de 

imunofluorescência (Figuras 17, 18, 19 e 20). Deste modo foi visto como a 

expressão dos fatores de transcrição relacionados ao controle de pluripotência, 

encontram-se diminuídos frente a uma perda de expressão de STIP1. Através de 

quantificação da intensidade de imunofluorescência foi evidenciado que a perda de 

expressão de STIP1 atenua 85 ±5% da expressão de NANOG, 80 ± 10% da 

expressão de OCT4 e 45 ± 5% da expressão de SOX2 (Figura 21). 
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Figura 17 - Perda-de-expressão de STIP1 em CTEm atenua a expressão de NANOG. 

Painel de imunofluorescência comparativo entre as quatro populações celulares do estudo permite observar uma 
diminuição na expressão de NANOG (verde) nas populações de CTEm KD-STIP1. (n=3). Expressão de STIP1 
(vermelho) e núcleos marcado em azul (DAPI). Imagens adquiridas no microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO 
do CEFAP-USP. Barra de escala: 33 µm. 
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Figura 18 - Perda-de-expressão de STIP1 em CTEm atenua a expressão de SOX2. 
Painel de imunofluorescência comparativo entre as quatro populações celulares do estudo permite observar uma 
diminuição na expressão de SOX2 (vermelho) nas populações de CTEm KD-STIP1. (n=3). Expressão de STIP1 
(verde) e núcleos marcado em azul (DAPI). Imagens adquiridas no microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO do 
CEFAP-USP. Barra de escala: 33 µm. 
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Figura 19 - Perda-de-expressão de STIP1 em CTEm atenua a expressão de OCT4. 
Painel de imunofluorescência comparativo entre as quatro populações celulares do estudo permite observar uma 
diminuição na expressão de OCT4 (vermelho) nas populações de CTEm KD-STIP1. (n=3). Expressão de STIP1 
(verde) e núcleos marcado em azul (DAPI). Imagens adquiridas no microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO do 
CEFAP-USP. Barra de escala: 33 µm. 
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Figura 20 - Perda-de-expressão de STIP1 em CTEm atenua a expressão do marcador de superfície SSEA- 
1. 

Painel de imunofluorescência comparativo entre as quatro populações celulares do estudo permite observar uma 
diminuição na expressão de SSEA1 (vermelho) nas populações de CTEm KD-STIP1. (n=1). Expressão de STIP1 
(verde) e núcleos marcado em azul (DAPI). Imagens adquiridas no microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO do 
CEFAP-USP. Barra de escala: 33 µm. 
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Figura 21 - Perda-de-STIP1 diminui a expressão dos fatores de pluripotência nas CTEs. 
Downregulation de STIP1 atenua a expressão dos fatores de transcrição NANOG, OCT4 e SOX2 em painéis 
comparativos entre as quatro populações do estudo. A quantificação de imunofluorescência pelo software Image J 
mostrou que a perda de expressão de STIP1 diminui 85 ± 5% da expressão de NANOG, 80 ± 10% da expressão 
de OCT4 e 45 ± 5% da expressão de SOX2. Os dados são apresentados relativos a expressão específica na 
população celular controle (p< 0.05; n=3; ANOVA seguido do test de Tukey's). 

 
4.8 Depleção parcial de STIP1 induz mudanças morfológicas em CTEm 

 
Diferenças na morfologia de colônias celulares das populações KD-STIP1 

foram observadas quando foram comparadas com as populações controle usadas 

no projeto (Parental e shControl) sobre condições diárias de manutenção 

(Garrafas/poços pré-tratados com gelatina, meio GMEM suplementado com SFB e 

LIF). As colônias celulares das populações KD-STIP1 apresentaram formações com 

bordas irregulares, pouca coesão celular e emissão de prolongamentos a partir de 

algumas células presentes na periferia das colônias. Em comparação, as colônias 

celulares pertencentes às populações Parental e shControl exibiram uma morfologia 

com colônias celulares arrendondadas com uma alta coesão celular e sem emissão 

de prolongamentos (Figura 22). Estes resultados morfológicos sugerem que STIP1 

possa ser responsável por manter um fenótipo normal de CTEm e sua ausência 

pode estar associada a algum processo de perda ou saida do estado pluripotente. 
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Figura 22 – Perda-de-expressão de STIP1 induz mudanças morfológicas em CTEm. 

Imagens das colônias das populações shSTIP1#1 e shSTIP1#2 em de campo claro capturadas com microscópio 
AxioVert A1 Barra: 100 µm. Setas indicam células com emissão de prolongamentos. 

 
4.9 Diminuição na expressão de STIP1 afeta atividade de AP e induz 

mudanças morfológicas em CTEm 
 

O aspecto morfológico observado nas populações KD-STIP1 sugeriram a saída 

do estado de pluripotência e um possível comprometimento fenotípico para essas 

células. Para confirmar o status de pluripotência na ausência de STIP1 foi 

monitorada a atividade da enzima AP de forma comparativa entre as quatro 

populações celulares (Figura 23A), caracterizando as colônias em três grupos: 

colônias indiferenciadas, colônias mixtas (parcialmente diferenciadas) e colônias 

diferenciadas, de acordo com a morfologia apresentada. A análise revelou que na 

ausência de STIP1 (populações KD-STIP1) a formação de colônias indiferenciadas 

ou pluripotentes diminui ± 30%, além de um aumento em ± 20% da proporção de 

colônias mistas quando comparado a população controle (shControl) (Figura 23B). 
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Os resultados apresentados sugerem que a perda de expressão de STIP1 afeta a 

rede de pluripotência das CTEm o qual conduz subsequentemente a processos de 

diferenciação. 

 

 
Figura 23 - Coloração de AP nas populações celulares de CTEm. 
(A) Coloração de AP nas populações  celulares  de  CTEm, diferenciação  parcial  identificada  
morfologicamente por uma coloração mais fraca e a identificação de células individuais, alguma delas com 
emissão de prolongamentos em cultura (setas). Barra: 100 µm. (B). Análise morfológica do fenótipo das colônias 
com quantificação das colônias indiferenciadas, diferenciadas e mistas nas populações KD para STIP1 e 
populações. (n=2) 

 
 

4.10 Caracterização das populações KO geradas pelo sistema CRISPR/Cas-9. 

 
4.10.1 Avaliação da expressão protéica de STIP1 através de 

immunoblotting 

 
Um clone celular CTEm KO para STIP1 foi gerado (KO-STIP1) e a depleção de 

STIP1 foi analisada através do ensaio de immunoblotting. A figura 24 mostra que o 

clone selecionado é negativo para STIP1. O controle positivo foi realizado com a 

célula parental. 
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Figura 24 - Avaliação da expressão proteica de STIP1 na população celular KO-STIP1. 

Extrato total das populações celulares parental e KO-STIP1 (4 µg) foram separados em gel de poliacrilamida 10% 
e incubados com anti-STIP1 (1:10000). A marcação com anti-β actina (1:3000) foi usada como controle de 
carregamento proteico. (n=1). 

 
 

4.10.2 Avaliação da expressão protéica de STIP1 através de 

imnofluorescência. 

 
Uma vez confirmada a depleção de STIP1 por immunoblotting, foi realizado um 

ensaio de imunofluorescência para confirmar se as populações celulares eram 

negativas para STIP1. O ensaio mostrou que não se tratava de um clone devido a 

detecção de algumas células positivas para STIP1. Desta forma, deverá ser gerada 

uma população celular sem expressão para STIP1. (Figura 25). 

 

 
Figura 25 - Ensaio de imunofluorescência da população KOSTIP1. 
Imagens representativas das colônias em campo claro e imunofluorescência para STIP1 (verde). Núcleo foi 
corado com DAPI. Imagens adquiridas no microscópio AxioVert A1. Barra de escala: 50 µm. 

 
4.10.3 Depleção total de STIP1 não influencia a expressão de Hsp90. 

 
Ao STIP1 estar envolvida na regulação na regulação das atividades das Hsp70 e 

Hsp90, surgiu a pergunta se a depleção de STIP1 poderia alterar os níveis de 

expressão de Hsp90. Deste modo, foi realizado um immunoblotting para observar a 

expressão de Hsp90. A figura 26 mostra níveis equivalentes de Hsp90 em ambas as 
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populações, indicando que expressão de Hsp90 não é modulada por STIP1 em 

CTEm. 

 

 
Figura 26 - Expressão da chaperona Hsp90 é independente da expressão da sua principal co-chaperonina 
STIP1 em CTEm. 
Immunoblotting foi realizado a partir das duas populações celulares mencionadas, o qual foi separado em gel de 
poliacrilamida 10% e incubado com anti-STIP1 (1:10000) e anti-Hsp90 (1:1000). A marcação com anti-βactina foi 
usada como controle de carregamento proteico (n=1). 

 
4.10.4 Perda de expressão de STIP1 induz mudanças morfológicas na 

formação de EBs 

 
Diante dos resultados anteriores que mostram que a regulação negativa de 

STIP1 pode perturbar a pluripotência e autorrenovação de CTEm, decidimos 

investigar se STIP1 tem um impacto na regulação da diferenciação em CTEm. Para 

avaliar o papel que exerce STIP1 em estágios iniciais de diferenciação no 

desenvolvimento, EBs foram gerados a partir de cada população celular, incluindo a 

população KO-STIP1. Análises morfológicas em diferentes tempos de cultura (dia 3º, 

6º e 10º) foram realizados, mostrando como a ausência de STIP1 interfere no 

tamanho dos EBs quando comparados com EBs gerados a partir das populações 

controle, como pode ser visto na Figura 27A, indicado pelas setas. Além de 

prejudicar o tamanho dos EBs, STIP1 parece ter um papel regulador na formação 

dos mesmos, já que a ausência da co-chaperonina promoveu uma morfologia 

aberrante dos EBs formados, os quais apresentaram múltiplas cavidades 

apoptóticas nas populações KD-STIP1 e a formação de uma cavidade central 

apoptótica sem definição clara com a presença de células em  estado de apoptose 

na população KO-STIP1 (Figura 27 B). Adicionalmente, foi visto como desde o sexto 

dia de cultura dos EBs com deficiência de STIP1, a camada externa correspondente 
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ao endoderme estava mais prominente respeito aos EBs com níveis de expressão 

normal de STIP1 (Figura 27 A, ver setas). Para corroborar se a ausência de STIP1 

promove a formação de uma camada de endoderme mais prominente, foi avaliada a 

expressão de GATA6 em painéis comparativos entre as quatro populações de 

estudo, através de ensaios de imunofluorescência, onde foi evidenciada uma 

expressão maior de GATA6 nas células presentes na periferia dos EBs com 

depleção parcial e total de STIP1 em comparação com a população parental (Figura 

27 C). Deste modo, sugere-se um papel central na formação de EBs por parte de 

STIP1 o qual pode estar relacionado com defeitos no comprometimento celular 

inicial na embriogênese. Os ensaios realizados foram preliminares e deverão ser 

confirmados. 
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Figura 27 - STIP1 influencia o desenvolvimento em EBs. 
(A) Imagens coletadas dos EBs formados em diferentes períodos em cultura (dia 3, dia 6 e dia 10) de cada uma 
das populações geradas. Setas indicam a formação de endoderma mais prominente na ausência de STIP1. 
Barra: 20 µM. (B) Imagens representativas de imunofluorescência (núcleos corados com TOPRO-3) mostram 
múltiplas cavidades na população shSTIP1#1 e a formação de uma cavidade apoptótica central sem definição, 
com presença de células em apoptose (núcleos picnóticos indicados pelas setas) na população KO-STIP1. Barra: 
50 µM. (C). EBs de 10 dias de células KOSTIP1 em cultura foram marcados com anti-GATA6 (setas) em ensaios 
de imunofluorescência. Barra: 50 µM. Imagens adquiridas no microscópio confocal Leica TCS SP2 Centro 
Internacional do Centro de Pesquisa - A.C. Camargo Cancer Center. 
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4.10.5 A depleção da expressão de STIP1 pelo sistema CRISPR/Cas9 
nas CTEm compromete a formação de teratoma. 

 
Com o objetivo de caracterizar o papel de STIP1 na diferenciação in vivo, 

ensaios de formação de teratoma foram realizados com a população celular KO- 

STIP1 do mesmo modo que com a população celular parental. A injeção das células 

foi feita em camundongos nude (n = 3 para cada população celular) (Figura 28A). A 

formação dos teratomas foi monitorada periodicamente evidenciando que os 

teratomas formados a partir da população celular parental cresceram mais rápido 

que os formados a partir da população KO-STIP1, apresentando tumores palpáveis 

no dia 11 após a injeção de CTEm, 17 dias mais cedo que os tumores sem a 

expressão de STIP1 (Figura 28B). 
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Figura 28 - A ausência de STIP1 prejudica a formação de teratoma. 
(A) Injeção de CTEm (Parental ou KOSTIP1) em camundongos imunodeficientes nude. Seta indica tumor 
formado no flanco dorsal dos animais. (B) Curva de crescimento dos teratomas obtidos. Em um período de 42 
dias, foi monitorado e comparado o crescimento dos tumores in vivo, usando o paquímetro para medição dos 
tumores. 

 
 

4.10.6 Perda de expressão de STIP1 restringe o potencial de 
diferenciação a tecidos do mesoderme. 

 
Análises histológicas dos teratomas foram realizadas para estudar a 

contribuição de STIP1 na diferenciação em tecidos das camadas germinativas. 

Resultados demostraram que células de tumores derivados de CTEm parentais são 

capazes de formar tecidos das três camadas germinativas (Figura 29A-29I). Os 

tumores gerados da população KOSTIP1 diferenciaram-se preferencialmente em 

tecidos pertencentes a mesoderme (Figura 29J-L). 
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Figura 29 - Perda de expressão de STIP1 favorece o comprometimento celular em tecidos da mesoderme. 
Cortes histológicos de teratomas das populações parental e KOSTI1 corados com HE. Imagens adquiridas no 
microscópio convencional. Barra 100 µm. Identificação dos tecidos. (A) nervo, (B) tecido glandular, (C) tecido 
conjuntivo (D, E) tecido muscular, (E, F) tecido conjuntivo. (G, H, I) epitélio intestinal. (J) fibras musculares, (K) 
tecido conjuntivo, (L) tecido conjuntivo. Barra: 20 µM. 
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5 DISCUSSÃO 

 
Elucidar a base molecular envolvida na manutenção da pluripotência de CTEs é 

fundamental para o entendimento de estágios precoces do desenvolvimento 

embrionário e para aplicações clínicas na medicina regenerativa. 

Um número crescente de evidências indicam que CTEs contêm níveis 

abundantes de chaperonas e co-chaperonas que podem exercer um papel protetor 

em resposta a certas condições de estresse celular para a manutenção de 

pluripotência. (LEE; GUTIERREZ-GARCIA; VILCHEZ, 2017). CTEs exibem uma 

surpreendente capacidade de contínua replicação na ausência de senescência. 

Várias evidências apontam a importância da homeostase protéica na manutenção  

da funções em CTEs onde a rede de chaperonas tem um papel destacado, não só 

auxiliando o dobramento de proteínas nascentes, mas também assegurando a 

localização e enovelamento apropriado de proteínas na célula (GARCÍA-PRAT; 

SOUSA-VICTOR; MUÑOZ-CÁNOVES, 2017). 

Neste trabalho caracterizamos a contribuição da co-chaperona STIP1 na 

modulação da autorrenovação e na manutenção de pluripotência através da via 

JAK/STAT3, regulando múltiplos fatores de pluripotência incluindo OCT4, NANOG, 

SOX2 e SSEA1. 

Durante o desenvolvimento embrionário de mamíferos, ocorrem eventos onde 

os mecanismos de proteção ao estresse celular tornam-se essenciais para garantir a 

viabilidade do processo. Dentre os eventos mais importantes estão citados a 

proliferação das populações celulares pré-implantação assim como a diferenciação 

nas primeiras linhagens do embrião, já que são períodos que demandam um alto 

gasto energético em processos de transcrição gênica específicos para cada etapa 

(HAMATANI et al., 2004) (LEE; BONNEAU; GIRALDEZ, 2014). Nesse contexto, 

nosso estudo mostrou que a falta de expressão de STIP1 afeta a proliferação celular 

de CTEm, sendo esse fenótipo parcialmente resgatado quando a co-chaperona 

recombinante foi adicionada na cultura celular. Cabe destacar que CTE são capazes 

de secretar STIP1 para o meio extracelular associada a vesículas extracelulares, 

conforme mostramos em (CRUZ et al., manuscrito submetido ANEXO A) e indica um 

papel funcional para a forma secretada na biologia de CTEm, o qual necessita ser 

elucidado. 
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Embora a participação de STIP1 na proteção contra o estresse celular no 

desenvolvimento embrionário não esteja completamente esclarecida, especula-se 

que a STIP1 pode atuar na regulação do ciclo celular, já que sofre processos de 

fosforilação pela caseina cinase II (CKII) e pela ciclina dependente de cinase (cdc2) 

que estimula sua translocação do citoplasma para o núcleo (LONGSHAW et al., 

2000). Adicionalmente, estudos prévios mostraram um papel central para STIP1 na 

regulação da proliferação celular em células-tronco neurais (SANTOS et al., 2011), 

evidenciando a importância do papel da co-chaperonina em processos de 

autorrenovação de células-tronco. 

Interessantemente, nossos resultados mostraram uma localização 

preferencialmente nuclear para algumas CTEm com depleção de STIP1, o que pode 

estar relacionado a uma resposta a estresse celular nessas condições. 

Diversas proteínas cinases são ativadas em resposta ao estresse celular em 

embriões e suas células-tronco. Entre elas encontramos a proteína cinase ativada 

por estresse (SAPK), proteína cinase ativada por adenosina monofosfato (AMPK), 

fosfatidilinositol-3-cinase (PI3K) e Protein kinase RNA-like endoplasmic reticulum 

kinase (PERK). (PUSCHECK et al., 2015). As proteinas cinases por sua vez 

mostram uma versatilidade funcional, uma vez que sua localização pode ser 

encontrada no citosol onde são associadas a processos de sobrevivência celular sob 

baixas condições de estresse, podendo migrar para o núcleo da célula onde 

modulam a atividade de fatores de transcrição, em condições de altos níveis de 

estresse celular (PUSCHECK et al., 2015). Interessantemente, os principais fatores 

de transcrição regulados em resposta ao estresse são aqueles envolvidos na 

manutenção da pluripotência como SOX2, OCT4, REX1 E NANOG (PUSCHECK et 

al., 2015). Desse modo, os resultados apresentados sugerem os FT NANOG, SOX2 

e OCT4 como potenciais clientes de STIP1. 

Trabalhos prévios identificaram que o acúmulo de STIP1 nuclear de astrócitos 

em resposta a estresse genotóxico causado por irradiação é regulado pela PIAS1 

(protein inhibitor of activated STAT1). Além disso, fibroblastos murinos derivados de 

embriões deficientes para STIP1 apresentam níveis aumentados do marcador de 

dano de DNA (histona fosforilada γ−H2AX), sugerindo assim processos relacionados 

a estresse celular devido à ausência de STIP1 (BERALDO et al., 2013). Nesse 

contexto, pode-se inferir que STIP1 exerce um papel na resiliência celular requerida 
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em respostas de estresse genotóxico, o qual poderia ser exercido também em 

CTEm. 

Por outro lado, nosso trabalho mostrou que STIP1 é requerida na regulação da 

diferenciação de CTEm, uma vez que sua depleção favoreceu a formação de tecidos 

do mesoderme em ensaios de teratoma. Este resultado revela a importância da 

expressão de STIP1 nos eventos iniciais do desenvolvimento. No entanto, o 

mecanismo pelo qual STIP1 ou demais componentes das famílias da chaperonas 

celulares pode regular os genes de especificação de linhagem embrionária a partir 

de CTEs ainda não foi esclarecido. Estudos posteriores deverão ser realizados para 

caracterizar as vias de diferenciação que pode modular a expressão de STIP1 na 

especificação celular. 

Com o objetivo de realizar uma ampla caracterização do papel de STIP1 na 

diferenciação embrionária inicial, também foram realizados modelos de formação de 

EBs usando CTEm deficientes para STIP1. Através desse método, resultados 

preliminares mostraram alterações morfológicas nos EBs com formação de 

endoderme mais proeminente, assim como defeitos na formação da cavitação, ao 

apresentar múltiplas cavidades ou uma cavidade difusa simples. A formação de EBs 

além de ser um modelo de estudo de diferenciação celular in vitro, pode também 

recapitular eventos decisivos da formação da membrana basal durante etapas 

iniciais do desenvolvimento (LI; YURCHENCO, 2006). A endoderme é responsável 

pela síntese e secreção de lamininas e colágeno tipo IV que são necessárias na 

formação da membrana basal para separar as camadas do epiblasto e da 

endoderme. Desse modo, defeitos em sua formação podem estar associados a 

alterações na expressão de laminina-γ1, a qual é requerida na formação da 

população celular do epiblasto nos EBs, que resulta em malformações da cavidade 

(HE et al., 2010; LI et al., 2002, 2003; SHAOHUA et al., 2017). Interessantemente, 

este tipo de malformação foi evidenciado nos EBs desenvolvidos com células 

depletadas para STIP1. Adicionalmente, tem sido reportada na literatura a interação 

entre STIP1 e laminina-γ1 de forma dependente com PrPc em outros grupos 

celulares como neurônios, nos quais promove mobilização intracelular de cálcio 

associada a axogênese (SANTOS et al., 2013). Diante deste cenário, especula-se 

que a formação do endoderme defeituoso pode tem relação com as malformações 

apresentadas na morfologia dos EBs associados a uma provável interação entre 
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STIP1- laminina-γ1. Assim, é necessária a realização de estudos adicionais que 

confirmem essa hipótese apresentada para elucidar se STIP1 exerce funções na 

formação da membrana basal no desenvolvimento, tendo como modelo a geração 

de EBs, assim como o envolvimento que pode ter a proteína PrPc dentro do 

processo. 

Trabalhos reportam um papel essencial da chaperona Hsp90, um dos principais 

ligantes de STIP1, no desenvolvimento em mamíferos uma vez sua depleção não é 

tolerada e gera degeneração embrionária em E9.0-9.5 (VOSS; THOMAS; GRUSS, 

2000) de modo similar que os animais nocaute para STIP1. Além disso, estudos 

prévios em CTEm mostram que a inibição de HSP90 regula negativamente fatores 

de pluripotência NANOG e OCT4 assim como de STAT3 e aumentam a expressão 

de proteínas de linhagem da mesoderme como desmina e proteína T (Brachury) 

(BRADLEY et al., 2012). Outro estudo recente também demonstra o requerimento  

de Hsp90 na diferenciação muscular (ECHEVERRÍA; BRIAND; PICARD, 2016). 

Neste contexto, especula-se que Hsp90/STIP1 poderiam formar um complexo 

essencial no desenvolvimento inicial em mamíferos devido a propriedade de STIP1 

na regulação da disposição conformacional de HSP90 através da ligação ao seu 

domínio carboxi-terminal, modulando a atividade ATPase de HSP90 para interagir 

com suas proteínas clientes (COX; JOHNSON, 2011). Portanto, estudos futuros 

serão necessários para esclarecer se as funções descritas para STIP1 nas CTEm 

são dependentes de sua interação com Hsp90 e se os fatores de transcrição 

associados a pluripotência regulados por STIP1 podem ser proteínas clientes da 

maquinaria de proteostase. 

Assim como STIP1, outras co-chaperoninas têm sido cruciais na embriogênese 

de mamíferos. Por exemplo, a co-chaperonina FKBP52 tem sido identificada como 

uma molécula reguladora de receptividade uterina no processo de implantação 

(TRANGUCH et al., 2005). Também a co-chaperonina Tid-1 é crítica para o 

desenvolvimento embrionário e sobrevivência celular, uma vez que camundongos 

deficientes para Tid-1 conseguem sobreviver até E 7.5 e os fibroblastos derivados  

de tais embriões apresentam morte celular massiva (LO et al., 2004). Nossos 

resultados revelam novas funções para a versátil co-chaperonina STIP1 em CTEm 

na regulação da proliferação celular, modulação da expressão de fatores de 

transcrição envolvidos na manutenção do status pluripotente via JAK/STAT3, assim 
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como na alteração do processo de especificação de linhagens germinativas em 

estágios inicias de embriogênese. 

Juntos, nossos achados mostram a chaperonina STIP1 como uma molécula 

essencial na proteção contra o estresse celular, já que sua perda-de-função modifica 

processos essenciais na embriogênese inicial, como a manutenção da proliferação e 

pluripotência e o comprometimento celular inicial de linhagens germinativas no 

embrião. 

Assim, esse estudo acrescenta evidências ao papel que exercem as chaperonas 

moleculares e suas proteinas accesorias no processo de homeostase protéica, onde 

além de ser componentes essenciais no enovelamento de proteinas, exercem 

também um papel regulador no status em CTEm (LEE; GUTIERREZ-GARCIA; 

VILCHEZ, 2017). Nesse contexto, os resultados apresentados neste trabalho 

mostram uma caracterização inicial das funções que regula a co-chaperonina STIP1 

na biologia de CTEm, onde funções como autorenovação, pluripotência e 

comprometimento celular foram prejudicadas na sua ausência. Desse modo, este 

trabalho abre novas perspectivas para explorar detalhadamente os mecanismos que 

são ativados por STIP1 na regulação de funções em CTEm, o qual pode ter 

importantes implicações na terapia celular. 



70 
 

 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 

 
 

▪ Depleção de STIP1 prejudica a proliferação celular em CTEm. 

 
▪ A ausência de STIP1 em CTEm promove uma diferenciação celular 

espontânea em cultura. 

▪ STIP1 regula a pluripotência de CTEm via JAK/STAT3, uma vez que a 

expressão dos fatores de transcrição NANOG, SOX2 e OCT4 estão 

negativamente regulados nessas células (Figura 30). 

▪ STIP1 altera aspectos morfológicos durante formação de EBs, uma vez que 

sua ausência promove a formação de endoderme mais evidente e 

malformações na geração de cavidades. 

▪ Perda-de-expressão de STIP1 prejudica a formação de teratoma e favorece a 

diferenciação em tecido da mesoderme in vivo. 

 

 
Figura 30 – Esquema representativo do papel exercido por STIP1 na regulação da pluripotência de CTEm. 
Os nossos resultados postulam a co-chaperonina STIP1 como um importante regulador da pluripotência em 
CTEm via JAK/STAT3, modulando assim a expressão dos fatores de trasncricao SOX2, OCT4 e NANOG de 
forma isolada ou junto com Hsp90. 
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