
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍVIA DE LUCCA CAMARGO 
 
 

PAPEL DA PROTEÍNA DISSULFETO ISOMERASE NA 
SINALIZAÇÃO REDOX EM CÉLULAS ENDOTELIAIS E 

MUSCULARES LISAS VASCULARES 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia do Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade 
de São Paulo, para a obtenção do titulo 
de Doutor em Ciências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

São Paulo 
2013 



2 

 

 

 

LÍVIA DE LUCCA CAMARGO 

 
 
 
 
 

Papel da Proteína Dissulfeto Isomerase na sinalização redox 
em células endoteliais e musculares lisas vasculares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia do Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade 
de São Paulo, para a obtenção do titulo 
de Doutor em Ciências. 
 
Área de Concentração: Farmacologia 
 
Orientadora: Profª Drª Lúcia Rossetti 
Lopes 
 
Versão original 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2013 



3 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Humberto e 

Rosangela, pelo apoio 

incondicional. 

 

 

 

 

l 



7 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

A Profa. Lúcia Rossetti Lopes, pela orientação e, sobretudo por esta 

oportunidade. 

 

Aos parceiros do Laboratório de Sinalização Redox, Aline Androwiki, Ana 

Alice Dias, Marcela Gimenes, Sidney Veríssimo Filho e ao nosso agregado mais 

querido Adilson da Silva Alves, pelo apoio técnico e moral sem o qual esta tese não 

teria sido realizada. E ainda mais importante, muito obrigada pela amizade!!! 

 

I thank Prof. Dr. Ralf Brandes for giving me the oportunity to work in his lab 

and to really improve my skills in scientific research. Moreover, I thank you for the 

oportunity to know the beautiful Germany and to meet new and wonderful friends. I 

also like to thank your staff, especially Cindy Höper and Katalin Wandzioch for 

techincal support in the time I was there and afterwards to finish the manuscript. 

 

I would like to thank Andrea Babelova for all the support you provided me in 

the lab (and out of it) when I was in Frankfurt, and to work hard to finish the project 

we started. Most of all, thank you for your friendship. 

 

A Profa Zuleica Bruno Fortes, que acompanhou a minha caminhada na vida 

científica desde o mestrado, pelas discussões científicas e acima de tudo pelo 

exemplo profissional que a senhora representa. Muito obrigada! 

 

A Profa. Maria Helena Catelli de Carvalho e Profa Eliane Akamine e ao 

pessoal do Laboratório de Hipertensão, pela contribuição nos experimentos de 

reatividade vascular e sempre que precisei de uma “mãozinha”. Um agradecimento 

especial, a Ana Rita Araujo Gonçalves (Ritinha), a Maria Aparecida Oliveira e a 

Rosangela Escler, que sempre estiveram a disposição para ajudar.  

 

Ao Prof. Francisco Laurindo pelas discussões científicas e pelo apoio durante 

o desenvolvimento desta tese. Ao pessoal do Laboratório de Biologia Vascular, em 

especial, a Dra. Denise Fernandes e ao Victor Debbas, pela ajuda nos protocolos 

experimentais. 



8 

 

 

A Profa. Graziela Ceravolo, pelos experimentos de reatividade vascular, e a 

Dra. Andreia Chignalia por ensinar, do seu jeitinho todo especial, a técnica da cultura 

de células musculares lisas vasculares. Muito obrigada à voces pelas discussões e 

conselhos científicos e não científicos, pelos cafés filosóficos no lab, pelos 

momentos divertidos e de desabafo, enfim pela amizade! 

 

Ao grande amigo Dr Alexandre Denadai-Souza por contribuir mais uma vez 

com meu trabalho, com o lindo experimento da avaliação do influxo de cálcio 

intracelular. E além do suporte técnico e científico, pelos bons drinks no Finnegans. 

Thanks for all the fish! 

 

Aos amigos mais que especiais Paulo Henrique Braz da Silva, Caroline 

Fukushima, Carlos Paiola, Aline Maia Dantas e João Gimenes Jr por fazerem parte 

da minha vida. Sem a amizade de vocês as coisas seriam muito, muito mais difíceis! 

 

Às companheiras de CEO Luciana Valério, Tatiane Pinheiro, Maria da 

Conceição Ramos, Mirian Sales, Fumika Ono e Eliana Berti pela ajuda, carinho, 

compreensão e por tornarem minhas tardes muito mais divertidas! 

 

E por ultimo, mas nem de longe menos importante a minha família pela força, 

apoio, carinho e compreensão nos momentos de ausência. Muito obrigada por tudo, 

vocês são a força que me empurra para frente e não me deixa desitir!! 

 

 
 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvez não tenha conseguido fazer o 

melhor, mas lutei para que o melhor fosse 

feito. Não sou o que deveria ser, mas 

Graças a Deus, não sou o que era antes”. 

(Marthin Luther King) 



10 

 

 

 

RESUMO 

Camargo LL. Papel da Proteína Dissulfeto Isomerase na sinalização redox de 
células endoteliais e musculares lisas vasculares. [tese (Doutorado em 
Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2013.  

 
A proteína dissulfeto isomerase (PDI), uma oxidoredutase do reticulo 
endoplasmatico, tem ganhado destaque em processos de sinalização celular. Em 
células musculares lisas vasculares (CMLV), PDI foi identificada como uma proteína 
regulatória da atividade da NADPH oxidase. Adicionalmente, células endoteliais 
apresentam expressão preferencial de ERp46, outro membro da família PDI. No 
entanto, o papel destas proteínas na ativação de células endoteliais e CMLV ainda 
não foi elucidado. O objetivo deste trabalho foi investigar o papel da PDI na 
sinalização redox induzida por TNF-α em células endoteliais e por Ang II em CMLV. 
Em cultura de células endoteliais isoladas da veia umbilical de humano (HUVECs) 
os dados demonstraram que a PDI e a ERp46 regulam especificamente a 
fosforilação da ERK 1/2 induzida por TNF-α,  possivelmente via alterações redox 
sobre a GTPase Ras. ERK 1/2 ativa o fator de transcrição AP-1, que controla a 
expressão de MMP-9 e catepsina B, proteinases necessárias no processo de 
angiogênese. Como consequência, a inibição da PDI e da ERp46 reduziram a 
angiogênese induzida por TNF-α, através da redução da expressão da 
metaloproteinase MMP-9 e catepsina B. Desta forma, demonstramos que a PDI 
participa da angiogênese induzida por TNF-α. Em CMLV de artérias de resistência, 
os resultados obtidos mostram que a PDI regula a expressão de Nox 1. Em CMLV 
de ratos hipertensos (SHR), a expressão de PDI e Nox 1 encontram-se aumentadas. 
A inibição da PDI está relacionada a uma diminuição na expressão de Nox1, na 
produção de EROs, da fosforilação da c-Src e da ERK 1/2 quinase, bem como da 
mobilização de [Ca2+

 

]i em CMLV de animais Wistar e SHR, resultando em 
diminuição da resposta contrátil a Ang II. Os dados sugerem a participação da PDI 
na contração induzida por Ang II, bem como na disfunção vascular associada à 
hipertensão arterial, através da regulação da expressão e atividade da Nox1.  Desta 
forma, podemos concluir que a PDI apresenta um papel na regulação da sinalização 
redox induzida por TNF-α e Ang II em células endoteliais e CMLV, respectivament e. 
Tais resultados apontam para um novo papel da PDI na fisiopatologia do sistema 
cardiovascular. 

Palavras-chave: Proteína dissulfeto isomerase (PDI). Angiotensina II. TNF-α. 
NADPH oxidase. Hipertensão arterial. Angiogênese. 
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ABSTRACT 

Camargo LL. Role of Protein Disulfide Isomerase in redox signaling in endothelial 
and vascular smooth muscle cells. [Ph. D. thesis (Pharmacology)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
Protein disulfide isomerase (PDI), an oxidoreductase of endoplasmic reticulum, has 
emerged as a key player in cell signaling. In vascular smooth muscle cell (VSMC) 
PDI regulates NADPH expression and activity. Additionally, in endothelial cells 
Erp46, a PDI family member, is preferentially expressed. However the role of these 
proteins in endothelial cell or VSMC function is still unkown. The aim of the present 
study was to investigate the role of PDI in redox signaling induced by TNF-α in 
endothelial cells and by Ang II in VSMCs. In human umbilical vein endothelial cells 
(HUVECs) ERp46 or PDI inhibition reduced specifically TNF-α-induced ERK1/2 
phosphorylation, possibly via redox modifications in Ras GTPase. ERK activation 
influences gene expression by the transcriptional factor AP-1 which controls MMP-9 
and cathepsin B, two proteases required for angiogenesis. ERp46 or PDI silencing 
decreased TNF-α induced MMP-9 and cathepsin B mRNA expression, and the 
formation of endothelial cell sprouts in the spheroid outgrowth assay, used as a 
model of angiogenesis. Our study establishes that ERp46 and PDI are required for 
TNF-α-induced angiogenesis. In VSMCs from resistance arteries, gain/loss of 
function experiments showed that Nox1 expression was regulated by PDI. In SHR 
cells, PDI and Nox1 expression were higher as compared to wistar cells. PDI 
inhibition reduced Ang II-induced ROS generation, c-Src and ERK 1/2 
phosphorylation, [Ca2+]i influx and mesenteric vasoconstriction in Wistar and SHR 
rats. Our results suggest that PDI positively regulates Nox1 dependent signaling and 
expression in VSMCs from resistance arteries and be could be a new player in the 
oxidative stress and vascular dysfunction observed in hypertension. Altogether, the 
results provide evidence for a role for PDI in cardiovascular pathophysiology. 
 
 
Keywords:

 

 Protein disulfide isomerase (PDI). Angiotensin II. TNF-α. NADPH oxidase. 
Hypertension. Angiogenesis. 
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A sinalização redox está se mostrando uma parte importante de vários 

processos fisiológicos e patológicos, especialmente no sistema cardiovascular 

(Chung et al., 2013). Neste contexto, espécies reativas de oxigênio (EROs) são 

produzidas em células após o estímulo com diversos agentes como o fator de 

necrose tumoral α (TNF-α) e a Angiotensina II (Ang II), com a finalidade de ativar 

cascatas de sinalização. Adicionalmente, o aumento destas espécies está 

relacionado à patologias como a hipertensão arterial, aterosclerose, hipertrofia 

cardíaca, infarto do miocárdio (Lassegue et al., 2012). Portanto, a elucidação dos 

mecanismos de sinalização redox vem se tornando alvo de muito estudos que 

buscam o esclarecimento do papel das EROs na fisiopatologia de doenças do 

sistema cardiovascular. 

 
1.1 EROs e sinalização redox 
 

EROs é um termo utilizado para descrever espécies químicas formadas a 

partir da redução incompleta do oxigênio e incluem o ânion superóxido (O2•-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (HO•). A redução do oxigênio na 

presença de um elétron livre gera ânion superóxido (O2•-), que é um radical instável, 

incapaz de atravessar membranas celulares, mas que pode agir como agente 

redutor. A dismutação do O2•-, espontaneamente ou catalisado pela enzima 

superóxido dismutase (SOD), forma o peróxido de hidrogênio (H2O2). Esta espécie 

não radicalar é lipossolúvel, pode ultrapassar membranas celulares e tem meia-vida 

maior que seu precursor. O H2O2 pode ser degradado pela enzima catalase 

formando H2O e O2, ou ainda, ser reduzido na presença de moléculas que 

contenham metais como ferro e cobre gerando radical hidroxila (OH-), que é 

extremamente reativo. Diferentemente do O2•- e H2O2 que podem atuar em locais 

distantes da fonte geradora, o OH- produz alterações somente de forma localizada. 

Conseqüentemente, o O2•- e o H2O2 podem ter vida média suficientemente longa, 

de modo compatível com o papel destas EROs na sinalização redox (Winterbourne, 

Hampton, 2008

Os efeitos das EROs são modulados, pelo menos em parte, pela modificação 

de cisteínas, aminoácidos presentes em proteínas. Estes aminoácidos apresentam 

um grupo tiol (-SH) que pode ser oxidado por EROs levando à formação de diversas 

modificações como, por exemplo, oxidação a ácido sulfenico (SOH), sulfínico 

). 
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(SO2H), sulfônico (SO3H), a S-nitrosação (SNO), a S-glutatiolação (RS-SG) e a 

formação de pontes dissulfeto (RS-SR). Estas reações podem ser reversíveis, pois 

as cisteínas oxidadas podem ser reduzidas por antioxidantes à tiol livre (SH). As 

reações redox provocam mudanças estruturais e funcionais em moléculas, 

modificando processos de sinalização (Chung et al., 2013)

 

.  

Figura 1 – Exemplo de sinalização redox através da oxidação de grupos tiol e 
cisteínas 

 
A oxidação de grupos tiol (-SH) por EROs provoca mudanças estruturais que levam a 
ativação de quinases, conseqüentemente permitindo a fosforilação de vias de sinalização. 
As cisteínas oxidadas podem ser reduzidas por antioxidantes formando tióis livres (SH). 
(Adaptado de Chung et al., 2013)  

 

Em condições fisiológicas, a produção de EROs é fortemente regulada por 

sistemas antioxidantes enzimáticos que envolvem agentes ou enzimas 

sequestradoras de EROs como catalase e superóxido dismutase (SOD), vitamina C, 

E e moléculas contendo grupos tióis como a glutationa (Winterbourne, Hampton, 

2008

Em condições patológicas o excesso de espécies oxidantes dá origem ao 

fenômeno conhecido como estresse oxidativo. Neste contexto, o estresse oxidativo 

sempre foi definido como sendo um aumento de EROs devido a um desequilíbrio 

entre mecanismos celulares antioxidantes (i.e., superóxido dismutases, glutationa 

). Desta maneira, o ambiente intracelular é mantido em estado redox 

controlado.  
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peroxidases, tioredoxinas, entre outros) e mecanismos pró-oxidantes (sistemas 

geradores de EROs). Porém, estudos mais recentes, sugerem que o desequilíbrio 

entre os sistemas pró e antioxidantes ocorre numa fase mais tardia. Em um estágio 

inicial alterações na geração de EROs restringem-se a compartimentos celulares 

específicos, como endossomo, cavéola, núcleo e, não implicam necessariamente na 

alteração do estado redox global da célula (Jones, 2006).  

Assim, a visão atual do conceito de estresse oxidativo aponta um papel do 

aumento das EROs como desencadeador de uma ruptura dos circuitos de 

sinalização redox associado a uma ativação de vias patológicas por estas espécies 

(Jones, 2006). Um exemplo pode ser observado na regulação de tirosinas 

fosfatases, moléculas que realizam a defosforilação de substratos regulando as vias 

de sinalização ativadas por quinases. Estas proteínas possuem um grupo tiol em 

resíduo de cisteína que quando oxidado torna a proteína inativa (Ross et al., 2007). 

É o que demonstra Tabet et al. (2008) em ratos espontaneamente hipertensos, em 

que o aumento da geração de EROs resulta em aumento da oxidação da fosfatase 

SHP-2 com conseqüente ativação de vias de sinalização que resultam em 

crescimento e proliferação celular. Estes efeitos estão relacionados à disfunção 

vascular associada à doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial. 

 

1.2 NADPH oxidase  
 

A NADPH oxidase é um complexo enzimático que produz O2•- a partir da 

redução do oxigênio molecular por um elétron doado pelo NADPH. A estrutura e 

função desta enzima foram caracterizadas primeiramente em neutrófilos. A NADPH 

oxidase fagocítica é constituída de dois componentes associados à membrana 

celular, gp91phox (Nox2) e p22phox, e subunidades citosólicas regulatórias, p47 

PHOX, p67 PHOX e p40 PHOX, além de uma proteína G, Rac1 ou Rac2 . Sob estímulo 

específico ocorre a fosforilação do p47 PHOX

 

 que coordena a migração para a 

membrana celular dos outros componentes citosólicos, com exceção da Rac. Assim, 

a oxidase fagocítica só é capaz de efetuar a transferência de elétrons nesta forma 

acoplada a membrana (Babior, 2004). 
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Figura 2 – Estrutura da NADPH oxidase de neutrófilos.  

 
 

As subunidades citosólicas, p47 PHOX, p67 PHOX e p40 PHOX e Rac migram para a membrana 
celular onde associam-se às subunidades de membrana Nox 2 e p22 PHOX, ativando a 
enzima que desta forma realiza a transferência de elétrons utilizando NADPH como 
substrato e gerando O2

-

 
. 

Após a descoberta de homólogos do gp91PHOX , foi identificada uma família de 

NADPH oxidases, nomeadas de acordo com a subunidade catalítica, Nox. 

Atualmente, a família é formada por 7 membros, Nox 1, Nox 2 (gp91PHOX), Nox 3, 

Nox 4, Nox 5, Duox 1 e Duox 2. Além de homólogos das subunidades citosólicas 

p47 PHOX, p67 PHOX

Estas enzimas são expressas em muitos tecidos incluindo todas as camadas 

vasculares: células endoteliais expressam Nox 1, 2 e 4; CMLV apresentam Nox 1 e 

4; fibroblastos da camada adventícia possuem Nox 2 e 4; e o tecido adiposo 

perivascular expressa Nox 4  (Lassegue et al., 2012). Em CMLV, a Nox 1 está 

localizada na cavéola e na membrana plasmática (Hilenski et al., 2004). Esta 

isoforma gera O

, NoxO1 e NoxA1, respectivamente (Brandes, Schröder, 2008).   

2•- e para isso requer a associação as subunidades p47 PHOX

A isoforma Nox 4 difere da Nox 1 em muitos aspectos. A Nox 4 esta 

localizada em adesões focais (Hilenski et al., 2004), reticulo endoplasmático e 

núcleo (Ambasta et al., 2004) e produz H

, 

NOXA1 e Rac1.   

2O2 (Takac et al., 2011). Esta isoforma 

requer apenas associação com a subunidade p22PHOX e parece ser 

constitutivamente ativa (Ellmark et al., 2005). Tem sido implicada em processos 

como proliferação, angiogênese e migração celular (Lassegue et al., 2012). 
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Embora todas as isoformas de Nox sejam proteínas transmembrana capazes 

de gerar EROs, elas diferem quanto a distribuição e localização celular, associação 

com subunidades regulatórias, tipo de EROs gerado e mecanismos de ativação 

(Brandes e Schöreder, 2008). Estas diferenças provavelmente são responsáveis 

pelas diferentes funções das Nox e conferem especificidade a ação das EROs como 

segundos mensageiros, de modo que a geração destas espécies seja um evento 

controlado e compartimentalizado. De fato, diferentemente da NADPH oxidase 

fagocítica, a NADPH oxidase vascular pode ser regulada por transcrição gênica de 

suas subunidades. Assim a regulação da atividade da NADPH oxidase pode ocorrer 

pelo acoplamento das subunidades na fração de membrana ou através do aumento 

da expressão gênica das subunidades do complexo em si (Brandes e Schöreder, 

2008). 

As NADPH oxidase desempenham um papel importante na sinalização redox. 

Por exemplo, o TNF-α ativa vias de sinalização via ativação de Nox 2 em células 

endoteliais (Anilkumar et al., 2008). De maneira semelhante, muitas das ações 

celulares da Ang II são mediadas pela ativação de Nox 1 em CMLV (Miller et al., 

2010). 

 

1.3 A sinalização redox induzida por TNF-α e suas implicações em patologias 
do sistema cardiovascular 

 

O TNF-α é uma citocina pr ó-inflamatória produzida por fagócitos 

mononucleares que tem como um dos principais alvos as células endoteliais. Nestas 

células, o TNF-α promove uma gama de ações celulares que incluem proliferação, 

diferenciação e apoptose (Madge, Pober, 2001). Os efeitos inflamatórios do TNF-α 

incluem aumento da permeabilidade celular, levando ao extravasamento plasmático 

e formação de edema, expressão de moléculas de adesão (ICAM-1, VCAM, E-

selectina) que contribui para a adesão e migração de leucócito para os sítios 

inflamatórios, e da sua participação na coagulação induzindo a expressão do fator 

tecidual e do plasminogênio. Além disso, o TNF-α também é um agente pr ó-

angiogênico, estimulando a angiogênese in vitro, in vivo e em condições patológicas 

(Frater-Schöreder  et al., 1987).  

O TNF-α exerce suas ações celulares através de dois receptores, TNFR1 (55 

KDa) e TNFR2 (75 KDa). Ambos são expressos em células endoteliais, e são 
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caracterizados por possuírem quatro domínios ricos em cisteína em seu domínio 

extracelular (Banner et al., 1993). Estes domínios estão envolvidos na formação de 

trímeros entre estes receptores, pré-requisito para sua ativação, e estão sujeitos a 

regulação por reações redox. De fato, estudo de Dominici e colaboradores (2004) 

mostraram que condições pró-oxidantes são suficientes para modificar o número de 

grupos tióis extracelulares do TNFR1. Além disso, outro estudo mostrou que o 

estresse oxidativo promove o aumento da sinalização celular provocada pelo TNF-α 

(Ozzoy et al., 2008) 

A variada gama de ações do TNF-α é possível pela capacidade do TNFR em 

ativar diversas vias de sinalização. Após a ligação com TNF-α, o TNFR1 ativa o 

domínio de morte celular (death domain DD) através da molécula adaptadora 

TRADD. Esta por sua vez recruta outras moléculas adaptadoras como TRAF2 e 

RIP1 que são capazes de degradar o inibidor do complexo NFκB (IκBα)e ativar MAP 

quinases. A degradação do IΚBΑ α, que retém o co mplexo NFκB no citoplasma, 

permite sua translocação para o núcleo para iniciar a transcrição gênica. A MAP3K 

ativa a via que resulta na fosforilação de JNK, p38 e ERK 1/2. A ativação destas 

MAP quinases e do NFκB resulta na transcrição de genes pro-inflamatórios e de 

sobrevivência. No entanto, se ativação do NFκB é bloqueada, ocorre o recrutamento 

de FADD e caspase 8 formando um segundo complexo que leva a apoptose (Cabal-

Hierro, Lazo, 2012). 



24 

 

 

Figura 3 – Ativação do TNFR1 pelo TNF-α  

 
 
A ligação com TNF-α ao TNFR1 recruta moléculas adaptadoras como TRAF2 e RIP1 que 
ativam MAP quinases e o NFκB resultando na transcrição de genes pro-inflamatórios e de 
sobrevivência. No entanto, a sinalização via domínio de morte celular (death domain DD) 
leva a apoptose (Adaptado de Palladino et al., 2003). 
 

Além destas moléculas sinalizadoras o TNF-α também ativa a NADPH oxidase 

e utiliza EROs como mediador de suas ações celulares (Frey et al., 2002). Em 

células endoteliais foi demonstrado que a sinalização aguda do TNF-α depende da 

fosforilação do p47 (Li et al., 2002). A ativação do NFκB e a expressão de ICAM-1 

também são dependentes da geração de EROs pela NADPH oxidase (Li et al., 2005, 

Li et al., 2009). Os mecanismos de ativação da NADPH oxidase pelo TNF-α ainda 

não estão completamente esclarecidos, porém estudos mostraram que a ativação da 

Nox 2 pelo TNF-α ocorre em endossomos, formados pela internalização do TNFR1 

(Li et al., 2009). Esta geração compartimentalizada de EROS também foi 

demonstrada na ativação de Nox 1 pelo TNF em CMLV (Miller et al., 2010). 

A ativação de células endoteliais pelo TNF-α é essencial para muitos 

processos patológicos. Nas doenças associadas com inflamação crônica, como 

aterosclerose, a ativação endotelial desempenha um papel tanto na iniciação como 

na exacerbação desta patologia (Rajashekhar et al., 2006). Esta ativação crônica é 
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acompanhada por disfunção endotelial, caracterizada por desequilíbrio na produção 

de mediadores que regulam o tônus vascular, agregação plaquetária, coagulação e 

fibrinólise pelo endotélio (Carvalho et al., 2006). A característica principal da 

disfunção endotelial é a redução no relaxamento dependente do endotélio, causado 

pela diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO). Estudos mostraram que 

o aumento da geração de O2•- diminui a disponibilidade de NO, reconhecido agente 

vasodilatador produzido pelas células endoteliais, devido a velocidade da reação 

entre estes dois radicais e formação de peroxinitrito (ONOO-

 

). Este por sua vez é 

capaz de oxidar a tetrahidrobiopterina, cofator da enzima NO sintase, resultando em 

desacoplamento desta enzima e disfunção endotelial, um processo comum a 

diversas doenças cardiovasculares (Montezano, Touyz, 2011).  

1.4 A sinalização redox induzida por Ang II e suas implicações na hipertensão 
arterial 

 

Um exemplo do importante papel das EROs nos processos de sinalização 

celular também pode ser observado nas ações da Ang II nas células musculares 

lisas da vasculatura (CMLV). Estas células representam um componente dinâmico 

da vasculatura e são responsáveis pelas características funcionais e estruturais da 

parede vascular incluindo contração-relaxamento, crescimento, desenvolvimento, 

remodelamento e reparo. O principal fator que regula a função das CMLV é a Ang II, 

que após a ligação ao seu receptor AT1

Para promover a ativação das vias de sinalização, a Ang II utiliza as EROs 

como segundos mensageiros. A Ang II aumenta a geração de EROs em artérias 

intactas e em CMLV em cultura (Griendling et al., 1994;

 ativa diversas vias de sinalização 

intracelulares (Nguyen et al., 2013). 

 

A geração de EROs pela Nox 1 após estimulação com Ang II tem sido 

extensamente estudada e pode ser dividida em duas fases distintas, uma rápida e 

Touyz e Schiffrin, 1999). As 

EROs ativam várias moléculas de sinalização envolvidas nas ações vasculares 

mediadas pela Ang II, incluindo tirosinas quinases como a c-Src e MAP quinases 

(p38MAP, ERK1/2, ERK-5) importantes no crescimento, migração e diferenciação 

celular; além de fatores de transcrição como NFkB e AP-1, que induzem a 

expressão de genes pró-inflamatórios e da própria NADPH oxidase (Miller et al., 

2010; Nguyen et al., 2013). 
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transiente (segundos) e outra mais prolongada (que pode durar horas). Na fase 

inicial, a ligação da Ang II com o receptor AT 1 ativa a proteína quinase C (PKC) que 

fosforila a subunidade p47 PHOX

Neste contexto, o papel das EROs é essencial na contração de CMLV pela 

Ang II. A ligação da Ang II ao receptor AT

 ativando a enzima. A manutenção da ativação da 

Nox 1 requer a transativação do EGFR, mediada pela c-Src levando a ativação de 

Rac e da NADPH oxidase num ciclo de retroalimentação positiva dependente de 

EROs (Seshiah et al., 2002). Esta segunda fase de geração de EROs pode durar até 

6 horas e é responsável pelos efeitos hipertróficos da Ang II resultando nas 

alterações estruturais e funcionais no sistema vascular (Brandes, Schröder, 2008). 

1 ativa a fosfolipase C (PLC), que resulta 

na geração de inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 se liga ao seu 

receptor no retículo endoplasmático (IP3R) e regula a liberação de cálcio deste 

compartimento celular para o citosol, causando rápido aumento da concentração de 

cálcio intracelular. Após este rápido influxo inicial segue-se uma fase de plateau com 

manutenção dos níveis de cálcio acima do nível basal, resultado da abertura de 

canais de cálcio na membrana plasmática. O alvo principal do cálcio intracelular é a 

proteína calmodulina, formando o complexo calmodulina-Ca2+

Estudos demonstraram que a produção de EROs via NADPH oxidase poderia 

modular a contração de CMLV em diversas etapas: i) modulando a afinidade de IP

 que ativa a quinase 

da cadeia leve da tirosina (MLCK). A ativação desta quinase resulta na fosforilação 

da cadeia leve da miosina, permitindo a interação com a actina e conseqüentemente 

a contração. A MLCK, por sua vez é regulada pela ação fosfatase da cadeia leve da 

miosina (MLCP), que é inibida pela Rho quinase responsável pela manutenção da 

contração (Wynne et al., 2009). 

3 

pelo seu receptor (Torrecilas et al. 2004), ii) inativando canais de cálcio iii) inibindo a 

Ca2+/ATPase do reticulo sarcoplasmático (SERCA), responsável pelo transporte de 

cálcio do citosol para o reticulo endoplasmático e iv) ativando a Rho quinase. Desta 

forma, o excesso de EROs poderia levar a ativação patológica destas vias 

resultando em aumento da contratilidade vascular (Garrido e Griendling 2009). 
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Figura 4 – Papel das EROS nas vias de sinalização envolvidas na contração de 
CMLV induzida por Ang II.  

 

 
 
As EROS produzidas pela NADPH oxidase podem atuar sobre a ligação de IP3 ao seu 
receptor (IP3R) no reticulo endoplasmático, inibindo a recaptação de Ca2+ pela Ca-ATPase 
do reticulo (SERCA), ativando canais de Ca2+

 

 e ativando a via da Rho quinase pela 
modulação do fator de troca GTP/GDP (RhoGEF) que ativa RhoA e esta por sua vez ativa 
Rho quinase, desta forma promovendo a contração de CMLV (adaptado de Garrido e 
Griendling, 2009). 

Nos últimos anos, o nosso entendimento sobre o papel das EROs na 

fisiopatologia de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial tem 

aumentado consideravelmente. Definida classicamente como uma elevação crônica 

da pressão arterial, a hipertensão arterial tem como característica hemodinâmica 

principal o aumento da resistência vascular periférica que é associada com 

alterações estruturais, mecânicas e funcionais na vasculatura periférica (Folkow, 

1990). Estas mudanças incluem redução no diâmetro da luz do vaso, espessamento 

da camada média (remodelamento vascular; Mulvany, 2002) e aumento da 

reatividade a agentes vasoativos, como a Ang II. Esta também parece estar 

envolvida no processo de remodelamento vascular, uma vez que alterações nas vias 

de sinalização dependentes de Ang II tem sido descritas em CMLV de animais 

hipertensos, tais como aumento do crescimento vascular, aumento da deposição de 
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matriz extracelular, inibição da apoptose, indução de migração celular e inflamação 

(Nguyen et al., 2013). 

A participação da atividade da NADPH na fisiopatologia da hipertensão 

arterial tem sido descrita em modelos animais de hipertensão arterial, tais como 

ratos espontaneamente hipertensos (Tabet, 2008), e em estudos clínicos que 

demonstraram aumento da atividade da NADPH oxidase em tecidos provenientes de 

pacientes hipertensos (Fortuño et al., 2004; Touyz e Schiffrin, 2001). 

Adicionalmente, estudos mostram que a principal isoforma de NADPH oxidase 

envolvida na resposta hipertensiva da Ang II é a Nox 1. Em camundongos knockout 

para Nox 1, a geração de O2
-
 

 

 e a resposta hipertensiva a Ang II encontram-se 

reduzidas (Matsuno et al., 2005), enquanto que camundongos que superexpressam 

Nox 1 apenas no músculo liso vascular apresentam aumento destes dois parâmetros 

(Dikalova et al., 2005). 

1.5 Proteína disulfeto isomerase 
 

As reações de troca tiol-dissulfeto são importantes na formação de proteínas, 

e têm ganhado destaque em processos de sinalização celular. Assim, enzimas do 

tipo óxido redutases (tais como a tiorredoxina) capazes de catalisar esta reação 

poderiam desempenhar papel importante na sinalização redox. Dentre as enzimas 

capazes de realizar esta função destacam-se a família das proteínas dissufelto 

isomerase (PDI), capazes de interagir com diversas proteínas e efetuar a oxidação, 

redução ou isomerização de grupos tiol em membranas celulares (Laurindo et al., 

2012). 

A PDI é o arquétipo e membro mais abundante desta família de enzimas, que 

em humanos é constituída por mais de 20 membros (Hatahet e Ruddock, 2009). 

Desde sua descoberta há cerca de 40 anos atrás (Goldberger et al., 1964), a PDI 

tem sido extensamente estudada como uma enzima chave encontrada no retículo 

plasmático, onde está envolvida no correto enovelamento das pontes dissulfeto em 

proteínas o que envolve oxidação e múltiplas trocas tiol dissulfeto (atividade 

isomerase; Hatahet e Rudock, 2009). Estas propriedades derivam de sua 

configuração estrutural, que consiste de 5 domínios a-b-b’-a’ e c seguido por uma 

extensão C terminal que contem o sinal de retenção no retículo K-DEL (Freedman et 

al., 1998). Com base na sequência dos domínios a-b-b’-a’, a estrutura da PDI pode 
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ser descrita como composta por 4 domínios tiorredoxina dos quais dois são 

cataliticamente ativos e dois são inativos, associados à ligação com o substrato 

(Tian et al., 2006; Figura 5). 
 
Figura 5 – Representação esquemática da estrutura da PDI 
 

 
 
No diagrama, a organização da PDI é vista como uma seqüência de 5 domínios: a, b, b’, a’, 
e c, onde os sítios ativos redox (WCGHC) estão localizados nos domínios a e a‟. Os 
domínios b e b’ constituem o principal sítio de ligação de substratos e o domínio C possui a 
seqüência KDEL. O diagrama inferior representa a estrutura cristalizada da PDI de levedura 
(Modificado de Laurindo et al., 2008). 
 

Embora a principal função da PDI ocorra no reticulo endoplasmático, 

numerosos estudos indicam que a troca tiol disulfeto também é importante em outros 

compartimentos celulares. A PDI é encontrada na membrana de diversas células tais 

como linfócitos (Täger et al., 1997), neutrófilos (Bennet et al., 2000) e hepatócitos 

(Terada et al., 1995), plaquetas (Essex et al., 1995) e células endoteliais 

(Swiatkowska et al., 2008). Nestas células a PDI desempenha diferentes funções. As 

células endoteliais expressam PDI na membrana plasmática, e secretam PDI em 

cultura (Jasuja et al., 2010). Em situações de hipóxia a PDI parece ter um papel 

protetor nas células endoteliais, uma vez que a inibição da PDI causa diminuição da 

migração celular e adesão em resposta a hipóxia (Tian et al., 2009). Adicionalmente, 

um outro estudo demonstrou que a PDI interage fisicamente com a integrina αvβ3  e 

que estas duas proteínas estão co-localizadas na superfície de células endoteliais 
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ativadas (Swiatkowska et al., 2008), onde a PDI promove uma reação de troca tiol-

disulfeto com a integrina resultando em mudança conformacional desta proteína que 

possibilita a ligação com o seu substrato. 

Curiosamente, outro membro da família PDI, a ERp46, apresenta expressão 

preferencial em células endoteliais (Sullivan et al., 2003). Diferente do principal 

membro desta família de enzimas, a ERp46 apresenta três domínios tipo a, que 

contém o sitio redox ativo e nenhum domínio b. A ERp46 também apresenta um 

papel protetor sobre as células endoteliais em hipóxia, no entanto mais estudos se 

fazem necessários para elucidar o papel desta proteína em células endoteliais 

(Sullivan et al., 2003).  

Dessa forma, a participação da PDI e da ERp46 na troca tiol/dissulfeto e sua 

versatilidade celular que possibilita a sua ligação com diversos tipos de substratos 

nos levaram a investigar se estas enzimas poderiam regular outras proteínas na 

superfície celular. Proteínas contendo grupos tiol seriam possíveis candidatos a esse 

tipo de regulação, como por exemplo, os receptores do fator de necrose tumoral α 

(TNFR1 e 2) caracterizados por possuírem  quatro domínios  ricos em cisteína em 

seu domínio extracelular (Banner et al., 1993). De fato, em leucócitos foi 

demonstrada a associação entre a PDI e o TNFR1 (Söderberg et al., 2013). No 

entanto, esta interação não foi investigada em células endoteliais e pouco se sabe 

sobre o papel da Erp46 na ativação de células endoteliais. 

Além deste papel direto sobre a alteração de proteínas, a PDI poderia atuar 

como reguladora de uma das principais fontes de EROs do sistema cardiovascular. 

Resultados do nosso grupo demonstraram que inibidores da PDI diminuem a 

ativação da NADPH oxidase vascular pela Ang II (Janiszewski et al., 2005). Além 

disso, mostramos que a PDI associa-se às subunidades Nox1, Nox2, Nox4 e 

p22phox da NADPH oxidase vascular e que a transfecção de CMLV com antisenso 

da PDI provoca a diminuição da fosforilação da Akt pela Ang II, uma via descrita na 

literatura como dependente de EROs geradas pela NADPH oxidase. Evidências 

mostram que a PDI também encontra-se associada com subunidades da NADPH 

oxidase em outros tipos celulares, como neutrófilos e células endoteliais (Laurindo et 

al., 2008, Paes et al., 2011). De maneira interessante estudos paralelos do nosso 

grupo, mostraram que células musculares lisas que superexpressam PDI 

apresentam aumento da expressão gênica da subunidade Nox1 da NADPH oxidase, 

bem como aumento da atividade da enzima (Fernandes et al., 2009, Pescatore et 
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al., 2012). Desta forma, o efeito regulatório da PDI sobre a geração de EROs pode 

se aplicar a diversos membros da família das NADPH oxidases. 

O mecanismo pelo qual a PDI regula a atividade da NADPH oxidase ainda 

não foi esclarecido. Entre os possíveis mecanismos envolvidos estão a estabilização 

do complexo das subunidades da oxidase, uma reconhecida função da PDI como 

chaperona; ou ainda a distribuição, estabilização da ligação ou remoção de 

subunidades específicas da Nox, o que permitiria o controle de produção localizada 

de EROs (Laurindo et al., 2008). Desta forma, mais estudos se fazem necessários 

para elucidar a interação entre a PDI e a NADPH oxidase, bem como a participação 

da PDI em processos patológicos que envolvem o aumento da atividade da oxidase, 

como a hipertensão arterial.  
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2 OBJETIVO  
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2.1 Objetivo Geral 
 

Investigar o papel da PDI na sinalização redox induzida por TNF-α em células 

endoteliais e por Ang II em células musculares lisas vasculares. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

2.2.1 Investigação do papel da ERp46 e da PDI sobre a sinalização induzida por 

TNF-α 

Em cultura de células endoteliais isoladas da veia umbilical de humanos 

(HUVECs) foram avaliados: 

• O efeito do silenciamento de PDI e ERp46 sobre a ativação das quinases p38, 

JNK e ERK 1/2, e do complexo NFκb após ativação com TNF-α; 

• A participação da PDI localizada na membrana plasmática na ativação de 

ERK 1/2 induzida por TNF-α; 

• O efeito da inibição da ERp46 e da PDI sobre a expressão de MMP-9 e 

Catepsina B induzida por TNF-α; 

• O efeito da inibição da ERp46 e da PDI sobre a angiogênese induzida por 

TNF-α. 

 

2.2.2 Investigação do papel da PDI sobre a sinalização induzida por Ang II 

Em cultura de células musculares lisas vasculares provenientes do leito 

mesentérico de animais Wistar e SHR foram avaliados: 

• a expressão de PDI, Nox 1 e Nox 4; 

• o efeito do silenciamento e superexpressão da PDI sobre a expressão de 

Nox1 e sobre a sinalização induzida por Ang II 

• o efeito da inibição da PDI sobre a geração de EROs, fosforilação da c-Src e 

da ERK 1/2, e do influxo de cálcio induzido por Ang II. 

Em preparações de leito mesentérico isolado de animais Wistar e SHR 

investigamos: 

• o efeito da inibição da PDI e da geração de EROs sobre a contração vascular 

induzida por Ang II.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Cultura celular 
 

3.1.1 Cultura de células endoteliais 

 

Os experimentos foram realizados em células endoteliais primárias originadas 

de veia umbilical humana (human umbilical vein endotelial cells –HUVECs; Lonza 

Ltd, Basel, Suiça). As células foram cultivadas em meio endotelial de crescimento 

(endotelial growth media, EGM; Lonza) constituido de meio endotelial basal 

(endotelial basal media, EBM, Lonza) contendo 100U/ml de penicilina, 100µg de 

estreptomicina e suplementado com extrato de cérebro bovino, fator de crescimento 

epidérmico humano e soro fetal bovino (FBS, 8%). As células foram incubadas em 

estufa de CO2 

Para a realização dos experimentos as células em passagem P4 foram 

mantidas por 18-24 h em meio EBM acrescido de FBS (1%) . Após esse período, as 

células foram incubadas com EBM e estimuladas com TNF-α (10 ng/ml, PeproTech, 

Hamburgo, Alemanha) em intervalos de tempo determinados para cada 

experimento. 

(5%) a 37 °C. 

 

3.1.2 Cultura primária de CMLV provenientes do leito mesentérico 

 

As CMLV foram isoladas de leitos mesentéricos de ratos Wistar e SHR 

conforme descrito previamente (Schiffrin et al., 1986). Os animais foram decapitados 

e ensanguinados. Os mesentérios foram isolados e incubados em meio de cultura 

F12 [pH 7,2 contendo gentamicina 10 mg/dL, Hepes 47,6 g/100mL, 

penicilina/estreptomicina 10000 UI/mL e 10000 µg/mL respectivamente, L-glutamina 

2,92 g/100mL e bicarbonato de sódio 1,176 g/L] em presença de colagenase (3 

mg/mL), por 15 minutos, a 37 °C, para pré-digestão. Em seguida, o tecido adiposo 

foi removido mecanicamente com o auxílio de uma pinça em ambiente estéril. Após 

o isolamento dos leitos mesentéricos, as artérias mesentéricas centrais foram 

descartadas, selecionando-se, dessa forma, vasos de pequeno diâmetro (arteríolas 

e vênulas). Estes foram incubados com 25 mL de meio F12 contendo albumina 

sérica bovina (50 mg, Sigma), colagenase (50 mg), elastase (3 mg) e inibidor tripsina 
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(9 mg) por 60 minutos, a 37 °C, para digestão enzimática. Após o período de 

incubação, a solução foi filtrada em filtro de nylon separando-se as células de 

músculo liso vascular. O produto final foi centrifugado a 2000 rpm, por 5 min, à 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o pellet celular foi 

ressuspenso em meio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM).  

As células foram incubadas em estufa de CO2 (5%) a 37 °C, para 

sedimentação e aderência. Após atingirem a confluência de 90 a 100%, as células 

foram desprendidas dos frascos utilizando-se solução de tripsina-EDTA (1x) e 

novamente cultivadas em frascos (150 cm3

 

) até atingirem confluência, 

caracterizando tal procedimento, uma passagem. Para a realização dos 

experimentos foram utilizadas células nas passagens 5-7 em confluência de 90-

100% com 6 a 8 dias de cultivo. Antes da realização dos experimentos as células 

foram mantidas por 18-24h em meio DMEM acrescido de FBS (1%) . Após esse 

período as células foram incubadas com DMEM e estimuladas com Ang II (100 nM, 

Calbiochem, EUA) em intervalos de tempo determinados para cada experimento. 

3.2 Transfecção com RNA de interferencia (siRNA) 
 

Para transfecção foram utilizadas dois diferentes siRNA para PDI e ERp46 

humana em células endoteliais, e um siRNA para PDI de roedores em CMLV na 

concentração de 50nM (Invitrogen, EUA). Como controle negativo foi utilizado 

sequência sem homologia com nenhum gene de mamíferos conhecido (scrambled 

siRNA; 50 nM). 

Foram cultivadas 2,5 10 4 células por cm2 em placas de cultura. Após 24 h foi 

realizada a transfecção com siRNA para PDI, ERp46 ou controle negativo utilizando 

como reagente de transfecção o reagente GeneTrans II (MoBiTec Göttingen, 

Germany, Alemanha) em células endoteliais e o Hiperfect (Invitrogen) em CMLV de 

acordo com as instruções do fabricante. Após a formação de complexos entre o 

siRNA e o respectivo reagente de transfecção, estes foram adicionados às células 

em cultura em meio sem soro e sem antibióticos por 4 h. Em seguida, as células 

foram incubadas com meio acrescido de soro e antibióticos por 48 h. Após este 

período, o silenciamento foi monitorado pela concentração das proteínas de 

interesse pelo método de western blot. 
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3.3 Superexpressão de PDI 
 

As CMLV foram transfectadas com DNA plasmidial contendo a seqüência 

para PDI wild type ou PDI mutada em suas quatro cisteínas dos sítios redox ativos 

(PDI Mut), gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Francisco Larindo (Laboratório de 

Biologia Vascular do Instituto do Coração). Como controle negativo foi utilizado um 

plasmídeo contendo o apenas o vetor vazio (pcDNA 3.1).  

Para a transfecção de DNA plasmidial, foram cultivadas 2,5 10 4 células por 

cm2

 

 em placas de cultura. Após 24h, 5µg de DNA foram transfectados, na presença 

de Superfect® (Invitrogen) em meio DMEM na ausência de soro e antibióticos, por 

8h. Em seguida, as células foram incubadas com meio acrescido de soro e 

antibióticos por 48 horas.  Após este período, superexpressão da enzima foi 

confirmada por western blotting com anticorpo anti PDI. 

3.4 Western blot 
 

As células foram lavadas com PBS e lisadas com tampão de lise (contendo 

50 mM de pirofosfato de sódio, 50Mm de fosfato de sódio, 5mM de cloreto de sódio, 

5 mM de EDTA, 5mM de EGTA, 10mM de HEPES, 0.5% de Triton X100, 2 mM de 

ortovanadato de sódio, 1 mM de PMSF e 1 ug/ml de aprotinina). O homogenato 

coletado foi sonicado, centrifugado e realizada a dosagem de proteínas pelo método 

de Bradford.  

As amostras foram preparadas em tampão de corrida na concentração de 

30µg de proteína e submetidas ao método de separação por eletroforese em gel de 

poliacrilamida contendo lauril sulfato de sódio (SDS – PAGE) e, posteriormente 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose. A membrana foi incubada em 

tampão TBS-t (TRIS 20 mM + NaCl 137 mM contendo 0,1% de Tween 20) contendo 

3% albumina bovina (BSA) para bloqueio dos sítios de ligação inespecíficos. 

Posteriormente, a membrana foi incubada com anticorpos primários específicos para 

das proteínas de interesse em solução bloqueadora (BSA 0,3%). Após apropriado 

ciclo de lavagens, as membranas foram incubadas com os anticorpos secundários 

fluorescentes. Após período de incubação e novo ciclo de lavagem, as membranas 

foram escaneadas no leitor de infravermelho Odyssey (LI-COR Biosciences, Bad 

Hamburg, Alemanha).  
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A intensidade das bandas foi determinada por análise densitométrica através 

do programa Image J, e utilizada como medida de expressão protéica. Os resultados 

foram normalizados pela expressão de ß-actina ou da forma total da proteína em 

caso de analise da expressao de proteínas fosforiladas, e expressos como 

porcentagem do controle de cada experimento.  

 

3.5 Reação de Polimerase em Cadeia em tempo real (RT-PCR) 
 

O RNA celular total foi isolado utilizando o kit RNeasy (Invitrogen Co., USA), 

seguindo as orientações do fabricante. O RNA obtido foi quantificado por 

absorbância a 260nm e sua integridade confirmada pela análise do RNA em gel de 

agarose contendo brometo de etídio (0.8%). A síntese da fita simples de cDNA foi 

realizada a partir de 7 µg do RNA total utilizando a enzima SuperscriptII (Invitrogen 

Co., USA), e adicionando RNaseOUT para proteger o RNA durante esse processo.  

A amplificação do cDNA foi realizada usando os seguintes primers em CMLV 

de ratos: 

· Nox 1 sense - 5'-TTCCCTGGAACAAGAGATGG-3', e antisense – 5'-

GACGTCAGTGGCTCTGTCAA-3';  

· Nox 4 sense – 5'-CTGGAAGAACCCAAGTTCCA-3', e antisense -  5'-

CGGATGCATCGGTAAAGTCT-3'; 

· GAPDH:  sense – GGTGCTGAGTATGTCGTGGA e antisense – 

ACTGTGGTCATGAGCCCTTC.  

Em células endoteliais foram utilizados os seguintes primers: 

· MMP-9 sense - 5'-TGAGTGCGTCTTCCCCTTCACTTTCCT-3', e antisense 

– 5'-GGAATGATCTAAGCCCAGCG-3',  

· Catepsina B sense – 5'-TGGTTTCTGGTGGCCTCTATG-3', e antisense -  

5'-CCGTAGTGCTTGTCC TGTTTG-3'; 

· Polimerase 2A: sense – 5'-GCACCACGTCCAATGACAT-3'; e antisense – 

5'-GTG CGGCTGCTTCCATAA-3'.  

A quantidade de cDNA foi analisada por PCR em tempo real utilizando o 

reagente Platinum SYBR® Green qPCR SuperMIX UDG (Invitrogen). As reações de 

PCR foram realizadas e analisadas usando o sistema Corbett Research (Corbett Life 

Sciences, Austrália). 
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As condições do PCR utilizadas para amplificação dos genes foram: 2 min a 

95ºC seguindo-se 50 ciclos na seguinte sequencia: 95ºC por 16 seg, 60ºC por 1min 

e 72 ºC por 20 s. A especificidade da reação com SYBR® Green foi confirmada pela 

análise da curva de dissociaçãoo tomando como base a temperatura de dissociação 

– “melting point”. A expressão gênica foi quantificada utilizando o cálculo do ∆Ct 

(“cycle threshold”). O genes GAPDH e POLR2a foram utilizado para normalização 

em amostras de CMLV e células endoteliais, respectivamente. O resultado foi 

expresso em unidades arbitrárias relativas à variação da expressão de RNAm.  

 

3.6 Modelo tridimensional de esferóides de células endoteliais 
 

Esferóides de células endoteliais com número de células definido foram 

gerados conforme descrito anteriormente (Michaelis et al. 2013). Resumidamente, 

12 h após a transfecção, as células foram ressuspendidas em meio de cultura 

contendo 20% metilcelulose e foram semeadas em forma de gotas em uma placa de 

cultura de 75cm2

 

. A placa foi invertida de modo que as gotas de meio ficassem 

suspensas, e foram então incubadas por 24 h em incubadora de células. Sobre 

essas condições as células endoteliais formam um agregado celular de formato 

esferóide (Figura 6). Após o período de incubação, os esferóides foram coletados, 

embebidos em géis de colágeno que foram despositados em poços de placa de 24 

poços. Após polimerização do colágeno por 30 min, 100 µl de meio de cultura na 

presença ou ausência de TNF-α (10 ng/ml) foi adicionado sobre o gel. Após 24 h, as 

imagens foram obtidas em microscópio óptico em aumento de 10x. 
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Figura 6 – Esquema da produção de esferóides de células endoteliais.  
 

 
 
Uma placa de cultura de 75 cm2

 

 foi utilizada para cultivo de células endoteliais suspensas 
em meio EGM contendo metilcelulose, plaqueadas em gotas. A placa então foi invertida 
criando condições para a formação de agregados de células em formato esferóide.  

3.7 Imunofluorescência 

 

As CMLV foram lavadas com tampão fosfato (PB 0,1M) e fixadas por meio de 

incubação com paraformaldeído 2% por 5 min. Em seguida, as células foram 

lavadas com PB durante 10 min, este procedimento foi repetido três vezes. Após o 

ciclo de lavagem, foi realizado o bloqueio com PB contendo albumina 1% por 1 h. 

Após este período as células foram incubadas durante 24 h com anticorpos 

primários contra α -actina, calponina, fator de ativação de fibroblastos α (FAP -α), e 

fator de Von Willebrandt (VWF) e PDI. Em seguida, após novo ciclo de lavagens, foi 

realizada incubação por 2 h com anticorpo secundário conjugado com Rodamina 

para α-actina e FAP-α, e com FITC para calponina, VWF e PDI. Adicionalmente, as 

células foram incubadas com o marcador especifico de núcleo 4,6-diamina-2-

fenilindol (DAPI 10 ug/ml, Sigma). As células foram examinadas em microscópio de 

fluorescência (Axio Observer A1, Zeiss). 

 

3.8 Determinação da geração de EROs por fluorescência derivada da oxidação 
da dihidroetidina 

 

As CMLV de animais Wistar e SHR foram distribuídas em placas de 24 poços 

contendo lamínula gelatinizada (gelatina 1% esterilizada). As células foram lavadas 
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com PBS estéril e incubadas com dihidroetidina (DHE, 105 

 

M) por 30 minutos. A 

fluorescência foi visualizada com auxílio de microscópio (Axio Observer A1, Zeiss). 

Em alguns experimentos as CMLV foram pré incubadas com inibidor da PDI 

(bacitracina; 0.5 mM), da NADPH oxidase (apocinina 30 µM) e oxidante de tióis 

(DTNB; 0.5 mM).  

3.9 Avaliação da mobilização de [Ca2+]i

 

 em CMLV 

A avaliação da mobilização de [Ca2+]i evocadas pelo estímulo com Ang II foi 

realizada por meio da utilização do indicador de Ca2+ fluorescente, Fura 3, na forma 

acetoximetil ester (Fura-3AM). O Fura-3AM é uma molécula hidrofóbica e assim 

capaz de entrar facilmente dentro das células, pela membrana plasmática. Uma vez 

dentro das células, esterases citoplasmáticas clivam os grupamentos acetoximetil da 

molécula de Fura-3, resultando em um componente que é altamente carregado e 

que não pode cruzar a membrana celular, e assim fica retido no citoplasma, se 

ligando com uma alta e específica afinidade a íons Ca2+

Desta forma, 10

 (Kao et al., 1989).  
4

O influxo de cálcio citosólico foi medido utilizando microscopia de laser 

confocal (Zeiss Axiovert 100 M). O Fluo-3 foi excitado usando laser 488 nm tendo 

seu sinal de emissão de fluorescência medido em 510nm. A Ang II foi aplicada 

diretamente em cada poço (10

 células foram cultivadas em cada poço de placa de 8 poços, 

especial para utilização em microscópio confocal (LabTek II Chambered Coverglass 

system, Nunc, EUA). Após atingirem a confluência adequada (60%), as células 

foram incubadas com meio de cultura (DMEM) sem soro fetal bovino por 24h. A 

células foram, então, incubadas com Fluo-3AM (4,4 μM) e ácido plurônico F-17 

(0,17%) em solução de Hanks (HBSS) acrescida de albumina bovina (BSA, 1mg/ml) 

e probenecid (2,5mM), a pH 7,45 por 30 minutos, protegidas da luz. Após este 

período, as placas foram incubadas novamente com HBSS-BSA-probenecid por 30 

minutos, protegidas da luz. Então, as células foram lavadas duas vezes com HBSS-

BSA-probenecid e incubadas com bacitracina (0.5mM) ou PP2 (1mM) por 30 

minutos neste mesmo tampão. 

-7 M; 50 μL em 200 μL) e em seguida foram captadas 

as imagens num total de 200 (uma por segundo). Utilizando o software do scanner 

de laser do microscópio confocal, foi possível mensurar a intensidade de 
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fluorescência de cada célula. Os dados foram expressos como medida da 

fluorescência em unidades arbitrárias. 
 
3.10 Animais 
 

Os experimentos foram realizados em ratos machos, das linhagens Wistar e 

SHR, entre 12 a 16 semanas, provenientes do Biotério Central do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP). Os animais foram 

mantidos em grupos de, no máximo, cinco animais por caixa no Biotério do 

Departamento de Farmacologia, com temperatura e ciclo de iluminação controlada 

(22 °C; claro/escuro, 12/12 h) e acesso à água e ração ad libitum. Os experimentos 

foram realizados de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 

São Paulo (CEEA-ICB/USP), cujas normas estão de acordo com o Código de 

Experimentação Animal Canadense (“Canadian Council on Animal Care”). 

 

3.11 Determinação da pressão arterial 
 

Uma semana antes dos experimentos a pressão arterial foi determinada por 

método indireto, através de pletismografia de cauda nos ratos de cada grupo 

experimental (Wistar e SHR). Os animais foram submetidos a um período de 

adaptação dois dias antes da primeira medida de pressão arterial, que consistia no 

aquecimento dos animais em estufa especial por 10 min a 40 ºC e posterior 

contenção em um cilindro de contenção com abertura para o focinho e a cauda, por 

5 min.  

Após o período de adaptação a pressão arterial dos animais foi determinada. 

Para isso, os ratos foram aquecidos e colocados no cilindro de contenção, conforme 

descrito anteriormente. Um oclusor e um sensor foram ajustados à porção proximal 

da cauda do rato, acoplado ao esfigmomanometro elétrico PE-399 conectado a um 

sistema de transdução (Powerlab, AD Instruments, Melbourne, Austrália). O valor 

final da pressão arterial caudal de cada animal representa a media aritmética de três 

medidas sequenciais. 
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3.12 Reatividade Vascular do Leito Arteriolar Mesentérico Isolado 
 

Os ratos foram anestesiados com solução de pentobarbital sódico (45mg/kg) 

por via intraperitoneal. Posteriormente, foram submetidos a laparotomia e tiveram o 

mesentério cuidadosamente exposto. A artéria mesentérica superior foi canulada 

com cateter de polietileno (PE-10 Hemo Técnico ® - São Paulo, Brasil) introduzido 

cerca de 1,5 a 2,0 cm distante da aorta abdominal e o leito mesentérico foi 

perfundido, com fluxo constante de 2 ml/min com solução de Krebs Henseleit (NaCl 

113 M; KCl 4,7 M; CaCl2 2,5 M, NaHCO3 25 M; MgSO4 1,1 M; EDTA 0,03 M; glicose 

5,5 M) em pH 7,4 e saturado com 95% de O2 e 5% de CO2

Após o período de estabilização de 40 min, as preparações foram perfundidas 

com bacitracina (1 mM) ou apocinina (300 µM) por 30 min, para avaliar o papel da 

PDI na modulação da resposta contrátil a Ang II do leito arteriolar mesentérico dos 

ratos Wistar e SHR. Após este período, a preparação foi então perfundida com Ang 

II em concentrações crescentes, gerando uma curva concentração efeito (CCE), 

com intervalos de 5 min entre cada concentração, tempo necessário para 

estabilização da resposta contrátil. 

, mantida a 37 ºC (Mc 

Gregor 1965; Carvalho et al., 1987). O mesentério já perfundido foi removido e 

separado da alça intestinal e colocado em cuba de vidro aquecida a 37 ºC. 

Alterações da pressão de perfusão foram medidas por transdutor de pressão (BP 

Transducer ®, ADInstruments, EUA), registradas em um sistema de aquisição digital 

(Power Lab ®, ADInstruments, EUA) e utilizadas como medida de contração (mmHg) 

induzidas pela Ang II sobre o leito arteriolar mesentérico de ratos Wistar e SHR.  

 

3.13 Análise Estatística 
 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.) 

para valores absolutos ou porcentagem de n animais/amostras. Diferenças entre 

grupos foram analisadas pelo teste t ou ANOVA de 1 via, seguido do teste de 

Student-Newman-Keuls para comparações múltiplas. Valores de P<0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos.  
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4 RESULTADOS 
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4.1 Investigação do papel da ERp46 e da PDI sobre a sinalização induzida por 
TNF-α em células endoteliais 

 

 

4.1.1 Silenciamento da ERp46 em células endotelias  

 

A expressão de ERp46 (49 KDa) foi analisada por por método de Western 

Blotting após transfeção das células endoteliais com dois diferentes siRNAs 

direcionados contra o RNAm desta proteína. Foi analisado o silenciamento da 

ERp46 utilizando para transfecção meio de cultura sem soro e sem antibióticos por 

um período de 4h ou meio de cultura com 0.1% BSA por 6h. Após o período de 

transfecção as células foram incubadas com meio de cultura contendo soro e fatores 

de crescimento por 48h (figura 7 A) ou 72h (figura 7 B). A transfecção das células 

com ambos siRNA resultou em redução significativa desta proteína quando 

comparada com a transfecção de siRNA controle (scrambled siRNA), sendo o 

melhor resultado obtido com 4h de transfecção (figura 7 C; p<0.001). O 

silenciamento de ERp46 não alterou a expressão de PDI ou GRP78 nestas células. 

A expressão de β-actina foi utilizada como controle.  
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Figura 7 – Silenciamento da ERp46 através de transfecção com siRNA em 
células endoteliais 

 
A) A expressão de ERp46, β -actina, PDI e GRP78 foram analisadas por western blotting 
48h após a transfecção com scrambled siRNA (scb), ou siRNA para PDI (si1 e si2) em meio 
de cultura sem soro por 4h ou  em meio de cultura com 0.1%BSA por 6h. B) A expressão 
das mesmas proteínas nas mesmas condições de transfecção após 72h de silenciamento. 
C) Quantificação da expressão de ERp46 em células transfectadas por 4h em meio sem 
soro após 48h de silenciamento. Os valores obtidos foram normalizados pela expressão de 
ERK 1/2 e expressos como porcentagem do controle (scb siRNA). Os dados foram 
apresentados como média + EPM para n=3-4. **P<0.01 e comparado ao controle. 
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4.1.2 Silenciamento da PDI em células endoteliais  
 

A expressão de PDI (55 KDa) também foi analisada por por método de 

Western Blotting após transfeção das células endoteliais com dois diferentes 

siRNAs. Foram analisadas as mesmas condições de tranfecção utilizadas na 

transfecção de ERp46, utilizando para transfecção meio de cultura sem soro e sem 

antibióticos por um período de 4h ou meio de cultura com 0.1% BSA por 6h. Após o 

período de transfecção as células foram incubadas com meio contendo soro e 

fatores de crescimento por 48h (figura 8 A) ou 72h (figura 8 B). O melhor resultado 

também foi obtido com 4h de transfecção, resultando em redução significativa da 

PDI nas células transfectadas quando comparadas com a transfecção de siRNA 

controle (scrambled siRNA; figura 8 C; p<0.01). O silenciamento de PDI não alterou 

a expressão de ERp46 ou GRP78 nestas células .A expressão de β -actina foi 

utilizada como controle.  
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Figura 8 – Silenciamento da PDI através de transfecção com siRNA em células 
endoteliais.  

 
A) A expressão de PDI, β -actina, ERp46 e GRP78 foram analisadas por western blotting 
48h após a transfecção com scrambled siRNA (scb), ou siRNA para PDI (si1 e si2) por 4h 
em meio sem soro ou 6h em meio com 0.1%BSA. B) A expressão das mesmas proteínas 
nas mesmas condições de transfecção após 72h de silenciamento. C) Quantificação da 
expressão de PDI em células transfectadas por 4h em meio sem soro após 48h de 
silenciamento. Os valores obtidos foram normalizados pela expressão de ERK 1/2 e 
expressos como porcentagem do controle (scb siRNA). Os dados foram apresentados como 
média + EPM para n=3-4. **P<0.01 e comparado ao controle. 
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4.1.3 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a fosforilação da quinase ERK 

1/2  induzidas por TNF-α em células endoteliais 

 

Dentre as primeiras ações intracelulares desencadeadas pela citocina TNF-α 

em células endoteliais estão a fosforilação de MAP quinases, entre elas a quinase 

ERK 1/2, como observado após o tratamento das células endoteliais com 10 ng/ml 

de TNF-α por 15 minutos (figura 9). O silenciamento de ERp46, bem como de PDI 

resultou em uma redução significativa da fosforilação de ERK 1/2 (figura 9 A e 9 B, 

respectivamente; P<0.001). 
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Figura 9 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a fosforilação da 
quinase ERK1/2 induzida por TNF-α em células endoteliais. 

 

 
Células endoteliais transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram 
estimuladas com TNF-α (10ng/ml) por 15  minutos. A fosforilação da quinase ERK1/2 foi 
detectada por western blotting com uso de anticorpos secundários fluorescentes para as 
formas total (verde) e fosforilada (vermelho), resultando na cor amarela nas amostras em 
que houve fosforilação devido a sobreposição das imagens. Os valores obtidos foram 
normalizados pela expressão de ERK total e expressos como porcentagem do controle 
(scb siRNA). Os gráficos apresentam a média + EPM para n=3-4. . **P<0.01 e comparado 
ao controle e aos siRNA 1 e 2 tratados com TNF-α. 
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4.1.4 Efeito da inibição da expressão de ERp46 sobre a fosforilação da quinase p38 

induzida por TNF-α  

 

Além da fosforilação da quinase ERK 1/2, o estímulo de células endoteliais 

com TNF-α resulta na ativação de p38. Desta forma, invest igamos o efeito do 

silenciamento de ERp46 e PDI sobre a fosforilação desta quinase. O silenciamento 

de ERp46 (figura 10 A) ou PDI (figura 10 B) não alterou a ativação de p38. 
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Figura 10 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a fosforilação p38 
induzida por TNF-α em células endoteliais. 

 

 
 
Células transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram estimuladas com 
TNF-α (10 ng/ml) por 15 minutos. A fosforilação de p38 foi detectada por western blotting 
com uso de anticorpos secundarios fluorescentes para as formas total (verde) e fosforilada 
(vermelho). Os valores obtidos foram normalizados pela expressão de p38 total e expressos 
como porcentagem do controle (scb siRNA). Os gráficos apresentam a média + EPM para 
n=3-4. . **P<0.01 comparado ao controle. 
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4.1.5 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a fosforilação da quinase JNK 

induzida por TNF-α  

 

Outra quinase ativada por TNF-α em células endoteliais é a quinase JNK. É 

possivel observar na figura 4 que após 15 minutos do estímulo com TNF-α ocorre 

ativação das isoformas p42 e p44 desta quinase. No entanto, o silenciamento de 

ERp46 ou de PDI não foi capaz de alterar esta ativação desta quinase (figura 11 A e 

B, respectivamente).  
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Figura 11 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a fosforilação de JNK 
induzida por TNF-α em células endoteliais. 

 
Células transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram estimuladas com 
TNF-α (10ng/ml) por 15  minutos. A fosforilação de JNK foi detectada por western blotting e 
os valores obtidos foram normalizados pela expressão de JNK total e expressos como 
porcentagem do controle (scb siRNA). Os gráficos apresentam a média + EPM para n=3-4. . 
*P<0.05 comparado ao controle. 
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4.1.6 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a degradação de IκBα induzida 

por TNF-α  

 

A citocina TNF-α ativa o complexo NFκB por meio da degradação da quinase 

inibitória do complexo IκBα, entre outros mecanismos. Desta forma, investigamos o 

efeito da inibição da ERp46 e de PDI sobre a expressão de IκBα por método d e 

Western Blotting. Observamos que, de fato, o estimulo com TNF-α (10 ng/ml) por 15 

minutos resulta na degradação do IκBα. No entanto, o silenciamento de ERp46 ou 

de PDI não alterou este processo (figura 12 A e B, respectivamente). 
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Figura 12 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a expressão de IκBα após 
estímulo com TNF-α em células endoteliais. 

 
Células transfectadas siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram estimuladas com TNF-α 
(10ng/ml) por 15  minutos. A expressão de IκBα foi detectada por western blotting e a 
expressão de β -actina foi utilizada como controle. Os gráficos apresentam a média + EPM 
para n=3-4. . **P<0.01 comparado ao controle. 
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4.1.7 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a expressão de VCAM induzida 
por TNF-α  

 
Uma das ações da citocina TNF-α sobre as células endoteliais consiste no 

aumento da expressão de moléculas de adesão como VCAM (vascular cell adhesion 

molecule). Este processo é mediado pela ativação do complexo NFκB,e dependente 

da ativação de ERK 1/2, e foi investigado neste estudo como indicativo de ativação 

deste complexo. Como é possível observar na figura 7, após 4 horas de estímulo 

com TNF-α ocorre aumento na expressão destas moleculas de adesão. O 

silenciamento de ERp46 e PDI reduziu de maneira significativa o aumento de 

expressão de VCAM (figura 13, P<0.05). 
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Figura 13 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a expressão de VCAM e   
ICAM induzida por TNF-α em células endoteliais. 

 
Células transfectadas siRNA para Erp46 (A e B) ou para PDI (C e D) foram estimuladas com 
TNF-α (10ng/ml) por 4h. A expressão de VCAM foi detectada por western blotting. Os 
valores obtidos foram normalizados pela expressão de β -actina e expressos como 
porcentagem do controle (scb siRNA). Os gráficos apresentam a média + EPM para n=3-4. 
***P<0.001  comparado ao controle; +P<0.05 vs ERp46 ou PDI siRNA TNF-α. 
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4.1.8 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a expressão de ICAM induzida 

por TNF-α  

 

Outra molécula de adesão que apresenta expressão induzida por TNF-α em 

as células endoteliais é a ICAM (intercellular cell adhesion molecule). Este processo 

também é mediado pela ativação do complexo NFκB, mas independente da ativação 

da ERK 1/2, e foi investigado neste estudo como indicativo de ativação deste 

complexo. Após 4 horas de estímulo com TNF-α ocorre aumento na expressão desta 

molécula de adesão. O silenciamento de ERp46 e PDI não interferiu neste processo 

(figura 14 A e B, respectivamente). 
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Figura 14 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a expressão de ICAM 
induzida por TNF-α em células endoteliais. 

 
Células endoteliais transfectadas siRNA para Erp46 (A e B) ou para PDI (C e D) foram 
estimuladas com TNF-α (10ng/ml) por 4h  minutos. A expressão de VCAM foi detectada por 
western blotting com uso de anticorpos secundários fluorescentes. Os valores obtidos foram 
normalizados pela expressão de β -actina e expressos como porcentagem do controle (scb 
siRNA). Os gráficos apresentam a média + EPM para n=3-4. . **P<0.01 e ***P<0.001 e 
comparado ao controle. 
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4.1.9 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a sinalização celular induzida 

por IL-1β 

 

Para determinar se o efeito do silenciamento da ERp46 e da PDI sobre a 

fosforilação da ERK 1/2 era específico para o estímulo com TNF-α, investigamos o 

papel da ERp46 e da PDI sobre a sinalização induzida por IL-1β. Após 15 minutos 

de estímulo com IL-1β (5 ng/ml) observamos a ativação de ERK 1/2, p38 e JNK 

(figura 15). Diferente do efeito observado com o estimulo por TNF-α, o silenciamento 

da ERp46 e da PDI reduziram a fosforilação não apenas da ERK 1/2, mas também 

de p38 e JNK (figura 15 A e B, respectivamente).  
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Figura 15 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a sinalização 
induzida por IL-1β em células endoteliais. 

 
 

Células endoteliais transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram 
estimuladas com IL-1β (5 ng/ml) por 15 minutos. A fosforilação das quinase ERK1/2, p38 e 
JNK foi detectada por western blotting com uso de anticorpos secundários fluorescentes 
para as formas total (verde) e fosforilada (vermelho), resultando na cor amarela nas 
amostras em que houve fosforilação devido a sobreposição das imagens.  
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4.1.10 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a sinalização celular induzida 

por trombina 

 

Também investigamos o efeito do silenciamento da ERp46 e da PDI sobre a 

sinalização induzida por trombina (1 U/ml). Após 15 minutos de estímulo, 

observamos a fosforilação de ERK 1/2, p38 e JNK. De maneira semelhante ao 

estimulo com IL-1β, o silenciamento da ERp46 e da PDI causaram a redução da 

ativação de ERK 1/2, p38 e JNK. (figura 16 A e B, respectivamente).  



64 

 

 

Figura 16 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a sinalização induzida por 
trombina em células endoteliais. 

 
 
Células endoteliais transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram 
estimuladas com trombina (1 U/ml) por 15 minutos. A fosforilação das quinase ERK1/2, p38 
e JNK foi detectada por western blotting com uso de anticorpos secundários fluorescentes 
para as formas total (verde) e fosforilada (vermelho), resultando na cor amarela nas 
amostras em que houve fosforilação devido a sobreposição das imagens.  
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4.1.11 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a sinalização celular induzida 

por FGF 

 

Além de IL-1β e trombina, investigamos o efeito do silenciamento da ERp46 

e da PDI sobre a sinalização induzida pelo fator de crescimento FGF (fibroblast 

growth factor). Após 15 minutos de estímulo com FGF (30 ng/ml) observamos uma 

acentuada ativação de ERK 1/2, mas não de p38 e JNK. No entanto, o silenciamento 

da ERp46 e da PDI não causou alteração na fosforilação de ERK 1/2, em resposta 

ao FGF (figura 17 A e B, respectivamente). 
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Figura 17 – Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a sinalização induzida por 

trombina em células endoteliais. 

 
Células endoteliais transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram 
estimuladas com FGF (30 ng/ml) por 15 minutos. A fosforilação das quinase ERK1/2, p38 foi 
detectada por western blotting com uso de anticorpos secundários fluorescentes para as 
formas total (verde) e fosforilada (vermelho), resultando na cor amarela nas amostras em 
que houve fosforilação devido a sobreposição das imagens.  
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4.1.12 Participação da PDI de superfície celular na regulação da fosforilação da 

quinase ERK 1/2 

 

As proteínas ERp46 e PDI são encontradas principalmente no retículo 

endoplasmático, porém também podem ser encontradas na membrana plasmática. 

Por este motivo investigamos se a PDI de membrana estava envolvida na redução 

da fosforilação da ERK 1/2. Para isso, foi utilizada PDI a recombinante (500 nM) 

adicionada ao meio de cultura de células endoteliais transfectadas com scrambled 

siRNA, siRNA para ERp46 (figura 18A) e siRNA para PDI (figura 18 B), 10 minutos 

antes do estímulo com TNF-α (10 ng/ml). No entanto, a adição de PDI não foi capaz 

de reestabelecer a fosforilação de ERK1/2 nas células tratadas com siRNA.  
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Figura 18 – Participação da PDI de membrana sobre a fosforilação da quinase 
ERK1/2 induzida por TNF-α. 

- 
Células transfectadas com siRNA para Erp46 (A) ou para PDI (B) foram estimuladas com 
TNF-α (10 ng/ml) por 15 minutos na presença ou ausencia de PDI (500 nM).C ) A 
fosforilação da quinase ERK1/2 foi analisada em celulas tratadas com anticorpo inibitorio 
para PDI (1:100 e 1:500) ou scrambled Rnase (100 µg/ml). As proteinas foram detectada por 
western blotting. Os valores obtidos foram normalizados pela expressão de ERK total e 
expressos como porcentagem do controle (scb siRNA). Os gráficos apresentam a média + 
EPM para n=3-4. ***P<0.001 e comparado ao controle. 
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4.1.13 Efeito de inibidores da PDI na regulação da fosforilação da quinase ERK 1/2 
 

Utilizamos inibidores de PDI que não atravessam a membrana plasmática 

para investigar a participação da PDI localizada na superfície celular sobre 

fosforilação de ERK1/2. As células endoteliais foram incubadas com anticorpo 

inibitório da PDI (RL90, concentração 1:100 e 1:500) e scrambled Rnase (100 

µg/ml), substancia capaz de inibir a atividade de PDI por competição por substrato. A 

adição destes inibidores não resultou em redução da fosforilação de ERK1/2 

induzida por TNF-α, conforme observado na figura 19. 
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Figura 19 – Efeitos de inibidores da PDI sobre a fosforilação da quinase 
ERK1/2 induzida por TNF-α em celulas endoteliais. 

 

 
 

A fosforilação da quinase ERK1/2 foi analisada em células tratadas com anticorpo inibitório 
para PDI (1:100 e 1:500) ou scrambled Rnase (100µg/ml) por western blotting. Os valores 
obtidos foram normalizados pela expressão de ERK total e expressos como porcentagem do 
controle (scb siRNA). Os graficos apresentam a média + EPM para n=3-4. *P<0.05 
comparado aos tratamentos. 
. 
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4.1.14 Participação do receptor do fator de crescimento epitelial (EGFR) sobre a 

fosforilação da ERK 1/2 

 

Em diferentes tipos celulares a transativação do EGFR por outro receptor 

pode ativar a cascata de sinalização que resulta em ativação da ERK 1/2 

(Ras/Raf/MEK/ERK). Um dos mecanismos envolvidos nesta transativação ocorre por 

meio da ativação de metaloproteinases da familia ADAM. Estas enzimas são 

responsáveis pela liberação de ligantes do EGFR, como o hb-EGF (heparin binding 

epithelial growth factor). O estimulo com TNF-α é capaz de ativar a metaloproteinase 

ADAM-17 que poderia estar envolvida neste processo. Para investigar se a 

transativação do EGFR estaria envolvida na ativação da ERK 1/2 induzida por TNF-

α, utilizamos inibidores do EGFR, o composto AG1478 (100 nM) e o anticorpo 

inibitorio anti-EGFR (10 µg/ml). Utilizamos também o inibidor de metaloproteinases, 

TAPI-1 (10 µM). Como podemos observar na figura 20 A, a presença destes 

inibidores não reduziu a fosforilação de ERK 1/2. 

Alem disso, utilizamos EGF como ativador do EGFR para investigar a 

participação deste receptor na regulação da fosforilação da ERK 1/2 pela ERp46 e 

pela PDI. Na figura 20 B, podemos observar que a incubação das celulas endoteliais 

com EGF (3 ng/ml) e TNF-α resultou na ativação da ERK 1/2 nas cé lulas 

transfectadas com siRNA para ERp46. Adicionalmente, a ativação da ERK 1/2 

induzida pelo EGF não foi alterada pela presença do siRNA. 
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Figura 20 – Participação do EGFR sobre a fosforilação da quinase ERK1/2 
induzida por TNF-α em celulas endoteliais.  

 

 
 
 
 
A) Células endoteliais tratadas com TAPI-1 (10 µM), AG1478 (100 nM) ou  anti-EGFR (10 
µg/ml). foram estimuladas com TNF-α (10 ng/ml) por 15  minutos para detecção da ativação 
da ERK 1/2. B) A fosforilação da quinase ERK 1/2 foi analisada em células transfectadas 
com siRNA para ERP46 foram estimuladas com TNF-α (10ng/ml), EGF (3ng/ml) ou ambos 
por 15 minutos. As proteínas foram detectadas por western blotting com uso de anticorpos 
secundarios fluorescentes para as formas total (verde) e fosforilada (vermelho), resultando 
na cor amarela nas amostras em que houve fosforilação devido a sobreposição das 
imagens.  
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4.1.15 Efeito do silenciamento de ERp46 e PDI sobre a expressão de MMP-9 e 

Catepsina B induzida por TNF-α em células endotelias  

 

A fosforilação da ERK 1/2 resulta em ativação de fatores de transcrição como 

o AP-1 (activating protein 1), e este por sua vez pode induzir  a expressão de 

metaloproteinase 9 (MMP-9) e catepsina B (CatB). Estas enzimas promovem a 

degradação de matriz extracelular e estão envolvidas no processo de angiogênese. 

Desta forma investigamos o efeito do silenciamento de ERp46 sobre a expressão de 

MMP-9 e CatB induzido por TNF-α. Conforme mostra a figura 15A, o estimulo com 

TNF-α por 4h aumenta significativamente a expressão de MMP -9 (P<0.01, figura 21 

A) e o silenciamento da ERp46 e PDI previnem este aumento (P<0.05). O mesmo 

efeito pode ser observado na expressão de CatB (figura 21 B). 
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Figura 21– Expressão de RNAm de MMP-9 e Catepsina B realizada por PCR em 
tempo real em células endotelias. 

 
A) Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a expressão de MMP-9 induzida por TNF-α 
(10ng/ml, 4h). ++P<0.01 comparado a Erp46 siRNA + TNFα e **P<0.001 comparado aos 
controles. B) Efeito do silenciamento de Erp46 e PDI sobre a expressão de Catepsina B 
induzida por TNF-α (10ng/ml, 4h). ++P<0.01 comparado a Erp46 siRNA + TNFα e **P<0.001 
comparado aos controles. Os níveis de RNAm foram analisados e expressos como unidades 
arbitrarias, normalizados pela expressão de RNAm de polimerase 2a (POLR2a) e expressos 
como porcentagem do controle. Os gráficos apresentam a média + EPM para n = 3-6.  
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4.1.16 Efeito da inibição da quinase MEK sobre a expressão de MMP-9 e induzida 

por TNF-α  

 

Com o objetivo de investigar se o aumento de MMP-9 induzido por TNF-α é 

mediado pela quinase ERK 1/2, utilizamos os inibidores da quinase MEK, PD 98059 

(50µM) e U0126 (10µM), responsável pela ativação da ERK1/2. A inibição da MEK 

foi eficiente em reduzir o aumento de expressão de MMP-9 provocada por TNF-α, 

uma vez que tanto o composto PD 98059 como o U0126 inibiram significativamente 

a indução desta metaloproteinase (figura 22). 
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Figura 22 – Efeito de inibidores da enzima MEK quinase sobre a expressão de MMP-9 
realizada por PCR em tempo real em células endotelias. 

 

 
 

Efeito de inibidores da enzima MEK quinase (PD95059, 50 µM e U0126, 10 µM) sobre a 
expressão MMP-9. ++P<0.01 comparado a PD e ***P<0.01 comparado a CTL e U0126. Os 
níveis de RNAm foram analisados e expressos como unidades arbitrarias, normalizados 
pela expressão de RNAm de polimerase 2a (POLR2a) e expressos como porcentagem do 
controle. Os gráficos apresentam a média + EPM para n = 3-6.  
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4.1.17 Efeito do silenciamento de ERp46 sobre a angiogênese por TNF-α em celulas 

endotelias  

 

Sabendo-se que a MMP-9 desempenha um papel importante na angiogênese 

investigamos o papel da ERp46 sobre o sprouting de células endoteliais induzidos 

por TNF-α. Para isto foi utilizado um modelo de angiogênese tridimensional, o 

sprouting de células endoteliais a partir de esferoides celulares embebidos em uma 

matriz de colágeno. As celulas foram plaqueadas em uma solução de metilcelulose 

para formar os esferóides, após 24 horas os esferóides foram coletados, plaqueados 

em colágeno e tratados com TNF-α. Após 24 horas, as imagens foram obtidas. Nas 

células transfectadas com o siRNA controle o TNF-α provocou a geração de 

diversos sprouts, confirmando seu papel pro angiogenico. O silenciamento de 

ERp46 e PDI reduziu significativamente este efeito (figura 23). De maneira 

semelhante o silenciamento de catepsina B com siRNA e sua inibição com 

CA074ME também resultaram em redução significativa da angiogênese induzida por 

TNF-α. 
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Figura 23 – Efeito da inibição da ERp46 e da PDI sobre a angiogênese avaliada em 
modelo tridimensional de esferoides de celulas endoteliais humanas 
embebidas em colágeno. 

 
 

 
A) Esferóides de células endoteliais transfectadas com siRNA controle (scb), direcionados a 
ERp46, PDI, catepsina B (siCatB) ou tratadas com Ca074me e estimuladas com TNF-α (50 
ng/ml). As imagens são representativas de três experimentos independentes. B) 
Quantificação do numero de sprouts nos mesmos grupos. Os gráficos apresentam a média 
+ EPM para n=10 esferóides. ***P<0.001 comparado ao controle e aos grupos tratados e 
estimulados com TNF-α; +P<0.05 comparado ao controle.  
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4.2 Papel da PDI na sinalização induzida por AngII em CMLV de ratos Wistar e 
SHR 

 

4.2.1 Determinação da pressão arterial de ratos Wistar e SHR  

 

Os valores de pressão arterial sistólica dos ratos Wistar e SHR foram 

determinados uma semana antes do início dos experimentos. Conforme ilustra a 

figura 4, os animais SHR apresentaram níveis pressóricos maiores em comparação 

com os ratos Wistar (P<0.001). 

 

 

 

Figura 24 – Determinação da pressão arterial sistólica dos grupos Wistar e 
SHR.  

 

 
 
Valores da pressão média arterial sistólica de animais Wistar e SHR. Os dados são 
expressos como a média + EPM para n =10-16 animais. ***P<0.001 comparado com Wistar. 
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4.2.2 Isolamento de CMLV de artérias mesentéricas para cultura 
 

A caracterização das CMLV isoladas das artérias mesentéricas de ratos 

Wistar e SHR foi realizada pela análise da expressão de proteínas contráteis. Assim, 

a expressão de α -actina e calponina foi determinada por imunofluorescência (figura 

25 A e B, respectivamente). Adicionalmente, as CMLV isoladas foram incubadas 

com anticorpo contra o fator de Von Willebrand (VWF, figura 25 C) e fator de 

ativação de fibroblastos α (FAP -α, figura 25 D), proteínas específicas de  células 

endoteliais e fibroblastos, respectivamente. As CMLV isoladas mostraram 

imunorreatividade negativa para ambos os anticorpos, excluindo contaminação por 

estes tipos celulares nas células cultivadas.  
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Figura 25 – Caracterização das CMLV isoladas de artérias mesentéricas de 
ratos da pressão arterial sistólica dos grupos Wistar 

 

 
As CMLV foram incubadas com DAPI para marcação do núcleo (azul) e com um anticorpo 
de escolha. A) CMLV marcadas com anticorpo para α-actina (vermelho – rodamina). B) 
Imunorreatividade para calponina (verde – FITC). C) Marcação para FAP-α. D) 
Imunorreatividade negativa para VWF. As imagens são representativas de 3 experimentos 
independentes. As imagens foram feitas em microscópio de fluorescência (LSM510 – Carl 
Zeiss). 
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4.2.3 Expressão das subunidades Nox 1 e Nox 4 em CMLV de Wistar e SHR 

 

Sabendo-se que a NADPH oxidase constitui uma das principais fontes de 

EROS no sistema vascular e participa de forma importante na fisiopatologia da 

hipertensão arterial, investigamos a expressão das subunidades Nox 1 (Figura 26 A) 

e Nox 4 (Figura 26 B) nas CMLV do leito mesentérico de ratos Wistar e SHR. 

Observamos maior expressão de RNAm tanto de Nox 1 (P<0.01) quanto de Nox 4 

(P<0.05) nas CMLV de SHR quando comparadas as dos ratos Wistar. 
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Figura 26 – Expressão de RNAm de Nox 1 e Nox 4 realizada por PCR em tempo 
real em CMLV de ratos Wistar e SHR.  

 

 

 
Os níveis de RNAm foram analisados e expressos como unidades arbitrárias, normalizados 
pela expressão de RNAm de GAPDH. Os dados são expressos como a média + EPM da 
expressão relativa para n = 4-6.  *P<0.05 e **P<0.01 vs. Wistar. 
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4.2.4 Expressão Proteica de PDI em CMLV de ratos Wistar e SHR 

 

A análise da expressão proteica da PDI (55KDa), analisada por 

imunofluorescência (Figuras 27 A e B) e por método de Western Blotting (figura 27 

C), em CMLV sem estímulo, mostra uma maior expressão desta proteína em 

animais SHR quando comparado com ratos Wistar (P<0.05; Figura 27 C).  
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Figura 27 – Expressão da PDI em CMLV de ratos Wistar e SHR. 

 
 

 
PDI foi detectada por imunofluorescência (verde) em CMLV de ratos Wistar (A) e SHR (B). 
Os núcleos das CMLV foram marcados por DAPI (azul). A expressão de PDI também foi 
detectada por Western Blotting (C). Os valores obtidos foram normalizados pela expressão 
de β-actina e expressos como porcentagem do controle (scb siRNA). Os gráficos 
apresentam a média + EPM para n=6. **P<0.01 comparado com Wistar. 
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4.2.5 Silenciamento da PDI em de CMLV de ratos Wistar e SHR 
 

A expressão de PDI (55 KDa) foi analisada por por método de Western 

Blotting após transfeção das células com siRNA para PDI. Para transfecção foi 

utilizado meio de cultura sem soro e sem antibióticos por um período de 4h. Após o 

período de transfecção as células foram incubadas com meio contendo soro fetal 

bovino por 48h. A transfecção resultou em redução significativa da PDI nas células 

transfectadas quando comparadas com a transfecção de siRNA controle (scrambled 

siRNA; figura 28). A expressão de ERK 1/2 foi utilizada como controle. 
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Figura 28 – Silenciamento da PDI em CMLV de ratos Wistar e SHR.  
 

 
A expressão de PDI também foi detectada por Western Blotting após transfecção com 
siRNA para PDI em CMLV de Wistar (A) e SHR (B). Os valores obtidos foram normalizados 
pela expressão de ERK 1/2 e expressos como porcentagem do controle (scb siRNA). Os 
gráficos apresentam a média + EPM para n=3-4. ***P<0.001 e **P<0.01  comparado ao 
controle.
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4.2.6 Efeito do silenciamento da PDI sobre a expressão de Nox1 e Nox4 em CMLV 

de ratos Wistar e SHR 

 
Após 48h de transfecção com o siRNA para PDI foi analisada a expressão de 

Nox1 e Nox4 pelo método de PCR tempo real nas células de ratos wistar e SHR. 

Nas células de ratos wistar o silenciamento da PDI resultou em redução significativa 

da expressão do mRNA para Nox1 (figura 29 A, P<0.05) e aumento da expressão de 

Nox 4 (figura 29 B, P<0.05). Em células de ratos SHR o silenciamento da PDI 

também resultou em redução da expressão de Nox1 (figura 29 C, P<0.05), no 

entanto não foi observado nenhuma alteração na expressão de Nox 4 (figura 29 D). 
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Figura 29 – Efeito do silenciamento da PDI sobre a expressão de Nox 1 e Nox 4 
realizada por RT-PCR em CMLV de ratos Wistar e SHR. 

 
 

 
 
 
Os gráficos mostram a expressão de Nox 1 e Nox 4  em CMLV de ratos Wistar (A e B) e 
SHR (C e D), respectivamente, transfectadas com siRNA para PDI (PDI siRNA) ou com 
‘scrambled’ siRNA (scb siRNA) utilizado como controle. Os níveis de RNAm foram 
analisados e expressos como unidades arbitrárias, normalizados pela expressão de RNAm 
de GAPDH. Os dados são expressos como a média + EPM para n = 3. *P<0.05 comparado 
a scb siRNA.  
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4.2.7 Efeito do silenciamento da PDI sobre a ativação de ERK 1/2 induzida por Ang 

II em CMLV de Wistar e SHR 

 

Para investigar o efeito do silenciamento da PDI sobre a sinalização redox 

induzida por Ang II, analisamos a ativação da quinase ERK 1/2. Após 48 h de 

transfecção com o siRNA para PDI as células foram privadas de soro por 24h e 

foram estimuladas com Ang II (100 nM) por 5 minutos. A fosforilação da ERK 1/2 foi 

analisada por western blotting. O silenciamento da PDI resultou em redução 

significativa da ativação da ERK 1/2 em células de ratos wistar (Figura 30 A, P<0.05) 

e SHR (Figura 30 B, P<0.05).   
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Figura 30 – Efeito do silenciamento da PDI sobre a ativação de ERK 1/2 
induzida por Ang II em CMLV de ratos Wistar e SHR 

 
Células de ratos Wistar (A) e SHR (B) transfectadas com siRNA para PDI foram 
estimuladas com Ang II (100nM) por 5  minutos. A fosforilação de ERK 1/2 foi detectada 
por western blotting e os valores obtidos foram normalizados pela expressão de ERK 1/2 
total e expressos como porcentagem do controle (scb siRNA). Os gráficos apresentam a 
média + EPM para n=3-4. . *P<0.05 comparado a scb siRNA, e PDI siRNA; ***P<0.001 
comparado aos veiculos; ++P<0.01 comparado ao Ang II PDI siRNA e #P<0.05 comparado 
ao veiculo PDI siRNA. 
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4.2.8 Super expressão de PDI em CMLV de Wistar 
 

Para investigar a modulação da PDI sobre a expressão de Nox1 e a 

sinalização para Ang II, foram realizados experimentos em células com aumento da 

expressão proteica de PDI. Para a super expressão, foi realizada a transfecção das 

CMLV de ratos wistar com plasmídeo contendo PDI wild type (PDI WT) ou PDI com 

mutações em suas quatro cisteinas dos sítios redox ativos (PDI MUT). Conforme 

podemos observar na figura 31 este procedimento resulta em aumento significativo 

da expressão de PDI nas células transfectadas. 
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Figura 31 – Efeito do super expressão da PDI sobre a expressão de Nox 1 e 
Nox 4 realizada por PCR em tempo real em CMLV de ratos Wistar.  

 

 
A expressão de PDI foi detectada por Western Blotting após transfecção com PDI wild type 
(PDI WT) e PDI mutada em seus sítios redox ativos (PDI MUT). Os valores obtidos foram 
normalizados pela expressão de β-actina e expressos como porcentagem do controle (CTL). 
Os gráficos apresentam a média + EPM para n=4. **P<0.01 comparado ao controle. 
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4.2.9 Efeito da super expressão de PDI em CMLV de Wistar e SHR 
 

Após 48h de transfecção a expressão de Nox1 e Nox4 foi analisada em 

células com aumento da expressão proteica de PDI. Tanto a transfecção com 

plasmídeo contendo PDI wild type (PDI WT) ou PDI com mutações em suas quatro 

cisteinas dos sítios redox ativos (PDI MUT) resultou em aumento da expressão de 

Nox1 (figura 32 A, P<0.01). Analisando a expressão de Nox 4 observamos uma 

redução na expressão desta isoforma da NADPH oxidase após a transfecção tanto 

com PDI WT como com a PDI mutada. 
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Figura 32 – Efeito do super expressão da PDI sobre a expressão de Nox 1 e 
Nox 4 realizada por RT-PCR em CMLV de ratos Wistar. 

 

 
 
Os gráficos mostram a expressão de Nox 1 (A) e Nox 4 (B) em CMLV de ratos Wistar, 
transfectadas com PDI wild type (WT PDI) ou com  PDI mutada em seus quatro sítios redox 
ativos (MUT PDI). Os níveis de RNAm foram analisados e expressos como unidades 
arbitrárias, normalizados pela expressão de RNAm de GAPDH. Os dados são expressos 
como a média + EPM para n = 5. **P<0.01 e ***P<0.001 comparado ao controle (CLT). 
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4.2.10 Efeito da super expressão de PDI sobre a ativação de ERK 1/2 induzida por 

Ang II em CMLV de Wistar e SHR 

 

Após 48h de transfecção foi analisada a ativação da ERK 1/2 induzida por 

AngII em células com aumento da expressão de PDI. Tanto a transfecção com PDI 

wild type (PDI WT) ou PDI com mutações em seus sítios redox ativos (PDI MUT) 

resultou em aumento significativo da fosforilação da ERK 1/2 induzida por Ang II 

quando compara as células controle (figura 33, P<0.05).  
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Figura 33 – Efeito do super expressão da PDI sobre a ativação de ERK 1/2 
induzida por Ang II em CMLV de ratos Wistar. 

 

 
Células de ratos Wistar transfectadas com PDI wild type (PDI WT) ou PDI mutada em seus 

sítios ativos (PDI MUT) foram estimuladas com Ang II (100nM) por 5  minutos. A fosforilação 

de ERK 1/2 foi detectada por western blotting e os valores obtidos foram normalizados pela 

expressão de ERK 1/2 total e expressos como porcentagem do controle (CTL). Os gráficos 

apresentam a média + EPM para n=4. . **P<0.01 e ***P<0.001 comparado aos veículos; 
+

 
P<0.05 comparado a PDI WT e PDI MUT estimuladas com Ang II.  
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4.2.11 Efeito da inibição da PDI sobre a
 

 geração de EROs  

 A geração de EROs em CMLV de animais Wistar e SHR medida por 

fluorescência derivada da oxidação da DHE (10-5 M; Figura 34) mostrou um aumento 

da geração de EROs induzido pelo estímulo com Ang II (10-7M) em células de 

animais Wistar (Figura 34C) e SHR (Figura 34D), comparadas com o respectivo 

controle (Figuras 9A e B). A inibição da PDI pela bacitracina (0,5 mM) diminuiu 

significativamente a geração de EROs dependente de Ang II em células de animais 

Wistar (Figura 34B) e SHR (Figura 34F). O uso de DTNB (1µM ; Figuras 34C e G), 

oxidante de tióis, também inibiu a geração de EROs induzida por Ang II em ambos o 

grupos experimentais.   
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Figura 34 – Efeito da inibição da PDI sobre a 

 

geração de EROs 

CMLV de ratos Wistar e SHR estimuladas com Ang II (100nM) na presença do inibidor da 
PDI, bacitracina (0.5M) ou do oxidante de tióis, DTNB (0.5M) foram incubadas com DHE (10-

5M) para determinação da geração de EROs. A) Imagens representativas de de 3 
experimentos independentes. B) Quantificação da fluorescência emitida pela oxidação da 
DHE. A intensidade de fluorescência foi quantificada em unidades arbitrarias e os dados 
expressos como porcentagem do wistar veículo. O gráfico apresenta a média + EPM para 
n=3.  **P<0.01 e ***P<0.001 comparado aos veículos; #P<0.05 comparado a wistar 
estimulado com Ang II.  
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4.2.12 Efeito da inibição da PDI sobre a ativação da c-Src quinase 

 

A tirosina quinase c-Src é um importante mediador nas ações contráteis e 

tróficas da Ang II em células musculares lisas vasculares (Touyz et al., 2001). Desta 

forma, foi realizada análise da ativação da c-Src em CMLV estimuladas com Ang II, 

com ou sem incubação prévia com bacitracina (0,5 mM), por método de Western 

Blotting. Os resultados obtidos demonstram aumento na fosforilação da c-Src em 

CMLV de animais Wistar e SHR, estimuladas com Ang II por um minuto (figura 35 A 

e B, respectivamente). A inibição da PDI (bacitracina 0.5 mM) resultou em redução 

significativa da ativação da c-Src em células de ratos Wistar e SHR. 
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Figura 35 – Efeito da inibição da PDI sobre a fosforilação da c-Src quinase em 
CMLV de ratos Wistar e SHR 

 
Células de ratos Wistar e SHR foram estimuladas com Ang II (100nM) por 1  minuto. A 

fosforilação de Src foi detectada por western blotting e os valores obtidos foram 

normalizados pela expressão de Src total e expressos como porcentagem do veículo (V). 

Os gráficos apresentam a média + EPM para n=4. . *P<0.05 e ***P<0.001 comparado aos 

veículos e ao grupo tratado com bacitracina e estímulo com Ang II.  



102 

 

 

4.2.13 Efeito da inibição da PDI sobre a ativação da ERK 1/2 

 

Também foi realizada análise da ativação da ERK 1/2 em CMLV estimuladas 

com Ang II, com ou sem incubação prévia com bacitracina (0,5 mM), por método de 

Western Blotting. Após 5 minutos de estimulo com Ang II, os resultados demonstram 

aumento na fosforilação da ERK 1/2 em CMLV de animais Wistar e SHR (figura 36 A 

e B, respectivamente). A inibição da PDI (bacitracina 0.5 mM) resultou em redução 

significativa da ativação da ERK 1/2 em células de ambas as linhagens. 
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Figura 36 – Efeito da inibição da PDI sobre a fosforilação da ERK 1/2 em CMLV 
de ratos Wistar e SHR 

 
Células de ratos Wistar e SHR foram estimuladas com Ang II (100nM) por 1  minuto. A 

fosforilação de ERK 1/2  foi detectada por western blotting e os valores obtidos foram 

normalizados pela expressão de ERK 1/2  total e expressos como porcentagem do veículo 

(V). Os gráficos apresentam a média + EPM para n=4. . *P<0.05 e ***P<0.001 comparado 

aos veículos e ao grupo tratdo com bacitracina e estímulo com Ang II.  
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4.2.14 Efeito da PDI sobre a mobilização de [Ca2+

 

]i a Ang II em CMLV de animais 

Wistar e SHR 

Analisamos a mobilização de [Ca2+]i em resposta a Ang II por meio da 

utilização da sonda fluorescente Fura-3AM na presença de inibidores da PDI e do 

inibidor da c-Src quinase. O tratamento com anti-PDI (1:1000) e com bacitracina 

(0,5mM) resultou na redução significativa do influxo de Ca2+ nas CMLV de ratos 

Wistar e SHR quando comparado ao grupo estimulado com Ang II (P<0.001, figura 

37). Foi utilizado o anticorpo anti-IgG (1:1000) como controle em relação ao 

anticorpo anti-PDI, e este não apresentou efeito sobre a mobilização de Ca2+

A tirosina quinase c-Src é um importante mediador nas ações contráteis e 

tróficas da Ang II em células musculares lisas vasculares (Touyz et al., 2001). Desta 

forma, investigamos se esta quinase esta envolvida no influxo de [Ca

 pela 

Ang II. 

2+] de CMLV de 

ratos SHR. Observamos que o inibidor da c-Src quinase, PP2 (10-5M), foi capaz de 

reduzir parcialmente a mobilização de [Ca2+

 

]i em CMLV de ratos Wistar, de forma 

diferente dos inibidores da PDI (P<0,05 comparado com bacitracina; Figura 37 B). 

No entanto, em CMLV de animais SHR o tratamento com PP2 foi capaz de reduzir 

marcadamente a resposta a Ang II, de maneira semelhante a redução ocasionada 

pelos inibidores da PDI (Figura 37 D) 
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Figura 37 - Efeito da PDI sobre a mobilização de [Ca2+

 

]i a Ang II em CMLV de 
animais Wistar e SHR.  

 
 

Traçados representativos da concentração de [Ca2+]i em resposta a Ang II em CMLV de 
animais Wistar (A) e SHR (C). Fluorescência máxima obtida em unidade de fluorescência 
arbitraria em CMLV de ratos Wistar (B) e SHR (D). Os dados são expressos como a média + 
EPM para n 10-20 celulas. ***P<0.001 vs. Veículo, bacitracina, anti-PDI e PP2. #

 

P<0,05 vs 
bacitracina. 
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4.2.15 Efeito da PDI sobre a resposta vasoconstritora a Ang II no leito arteriolar 

mesentérico de animais Wistar e SHR 

 

A perfusão com Ang II causou um aumento da pressão de perfusão de 

maneira dependente da dose em leito arteriolar mesentérico isolado de ratos Wistar 

(Figura 38 A) e SHR (Figura 38 B). Esta resposta foi maior em animais SHR quando 

comparados com Wistar, como podemos observar comparando a resposta máxima 

(P<0,05; figura 39). Na presença de bacitracina, a resposta vasoconstritora à Ang II 

foi reduzida significativamente em leito arteriolar mesentérico de animais Wistar 

(P<0.01) e SHR (P<0.001). Na presença de apocinina, esta resposta também foi 

reduzida em ambas as linhagens (P<0.05 e P<0.01 quando comparado com o grupo 

que recebeu apenas a perfusão com Ang II nos animais Wistar e SHR, 

respectivamente).  
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Figura 38 – Curva concentração efeito para Ang II em leito arteriolar 
mesentérico de ratos Wistar.(A) e SHR (B). 

 
Resposta máxima a Ang II em leito arteriolar mesnterico de ratos Wistar e SHR (C). Os 
dados são expressos como a média + EPM para 4 a 6 animais em cada grupo experimental. 
*P<0.05 **P<0.01 e ***P<0,001 vs. Ang II. 
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Figura 39 – Resposta máxima a Ang II em leito arteriolar mesnterico de ratos 
Wistar e SHR 

 
 
 
 

 
 
 
Os dados são expressos como a média + EPM para 4 a 6 animais em cada grupo 
experimental. *P<0.05 **P<0.01 e ***P<0,001 vs. Ang II. +P<0.05 comparado com Wistar.  
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5 DISCUSSÃO 
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5.1 Participação da ERp46 e da PDI na angiogênese induzida por TNF-α 
 

 

A investigação do papel da ERp46 e da PDI na sinalização induzida por 

TNF-α resultou em evidências de que estas proteínas desempenham um importante 

papel na angiogênese de células endoteliais induzidas por esta citocina. Neste 

estudo demostramos que a PDI e a ERp46 regulam a ativação da ERK 1/2 induzida 

por TNF-α. Como consequência, ambas as enzimas estão envolvidas na ativação do 

fator de transcrição AP-1 e na produção de MMP-9 e catepsina B, envolvidas na 

degradação de matriz extracelular necessária para o início do processo de 

angiogênese.  

Estudos prévios mostraram que o TNFR apresenta regiões ricas em cisteína 

em seu domínio extracelular e que, portanto, poderia ser regulado por reações 

redox. A PDI e os membros dessa família de enzimas são capazes de realizar trocas 

tiol disulfeto e foram implicadas na regulação de proteínas de membrana como a 

integrina αvβ3

A ligação do TNF-α ao seu receptor TNFR desencadeia a ativação das 

quinases p38, JNK e ERK 1/2 (Cabal-Hierro e Lazo, 2012), mediadores de suas 

ações celulares. Por meio do silenciamento da PDI e da ERp46 observamos a 

inibição da fosforilação apenas da quinase ERK 1/2, enquanto as outras vias de 

sinalização permaneceram inalteradas. Adicionalmente, investigamos a ativação do 

complexo NFκB, que medeia uma das principais ações inflamatórias em célul as 

endoteliais, a expressão das moléculas de adesão VCAM e ICAM. As proteínas 

componentes do complexo NFκb são encontradas no citosol li gadas a moléculas 

inibidoras IκBα. O estímulo com TNF-α provoca a fosforilação e degradação deste 

inibidor, o que promove a translocação do complexo para o núcleo. O silenciamento 

da PDI e da ERp46 não alterou a degradação do IκBα, e a atividade do NFκB pode 

ser constatada pelo aumento da expressão de VCAM e ICAM 4 horas após  o 

estímulo com TNF-α 

 (Swiatkowska et al., 2008). Por este motivo investigamos o efeito do 

silenciamento da PDI e ERp46 em células endoteliais sobre a sinalização induzida 

por TNF-α.  

O efeito do silenciamento tanto da PDI e da ERp46 sobre a ERK 1/2 se 

mostrou específico para ativação das células endoteliais com TNF-α, já que o 

silenciamento de PDI provocou uma redução generalizada da sinalização por IL-1β e 
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trombina ou não apresentou efeito algum como no caso do estímulo com FGF. 

Desta forma, investigamos os possíveis mecanismos pelo qual a PDI poderia regular 

a fosforilação da ERK 1/2. 

. 

Conforme observamos, a PDI e a ERp46 regulam especificamente a 

fosforilação da ERK1/2, e, portanto este efeito não pode ser atribuído à regulação do 

receptor TNFR ao nível de membrana plasmática. No entanto, estudos mostraram 

que ativação do TNFR provoca a transativação do receptor do fator de crescimento 

epidermal (EGFR), e este ativa a via de sinalização que leva a fosforilação de ERK 

1/2. Este efeito parece ser mediado pela clivagem de hb-EGF induzido pela enzima 

ADAM-17, também conhecida como enzima conversora de TNF-α (TACE). Esta 

enzima é ativada por TNF-α e regulada pela PDI em outros tipos celulares (Willems 

et al., 2010). Assim, através da regulação da ADAM-17, a PDI e a ERp46 localizadas 

na membrana plasmática poderiam regular a fosforilação da ERK 1/2.  

Para investigar este mecanismo, primeiramente utilizamos a PDI 

recombinante adicionada ao meio das células em que a PDI e a ERp46 foram 

silenciadas, porém a adição de PDI não foi capaz de reverter o efeito provocado pelo 

silenciamento. Adicionalmente, investigamos se a ativação do EGFR estava 

envolvida na fosforilação da ERK 1/2 induzida pelo TNF-α em células endoteliais. 

Constatamos que esta via não participa da ativação da ERK induzida por TNF-α, 

uma vez que a utilização de inibidores do EGFR não foram capazes de inibir a 

fosforilação desta quinase. Também utilizamos um inibidor da ADAM-17, e mais uma 

vez não observamos efeito sobre a fosforilação da ERK 1/2 após o estímulo com 

TNF-α.  Portanto podemos concluir que em células endoteliais , o TNF-α não 

promove a ativação da ERK 1/2 via EGFR e que a PDI e a ERp46 de membrana não 

esta envolvidas no efeito observado. 

A fosforilação da ERK 1/2 é desencadeada pela ativação de uma cascata de 

sinalização que envolve as proteínas Ras/Raf/MEK/ERK. A ativação de receptores 

de membrana promove a ativação da GTPase Ras, e esta por sua vez ativa a 

quinase Raf, que fosforila a MEK, que por sua vez é responsável pela fosforilação da 

ERK 1/2. Portanto, a PDI poderia atuar em uma dessas moléculas alterando então a 

ativação da ERK 1/2. No entanto, utilizando o estímulo com EGF nas células em que 

a PDI foi silenciada observamos a fosforilação da ERK 1/2, o que mostra que a via 

Raf/MEK/ERK não é afetada pelo silenciamento de PDI. Isso nos leva a hipótese de 
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que a regulação ocorra sobre a GTPase Ras, ou ainda sobre moléculas que 

promovem a interação entre o TNFR e a Ras.  

De fato, a Ras possui cisteínas redox sensíveis em sua estrutura e a 

modificação destas cisteínas por reações redox é capaz de alterar sua atividade 

(Wu, Terada, 2009). Um outro mecanismo pelo qual Ras poderia ser modificada, 

seria  via EROs produzidos pela NADPH oxidase, a qual é regulada pela PDI 

(Janiszewski et al., 2005). De fato, o TNF-α reconhecidamente ativa a oxidase bem 

como vias de sinalização redox (Frey et al., 2002). Desta forma, experimentos 

adicionais realizados pelo laboratório do Prof. Ralf Brandes em continuidade a este 

trabalho demonstraram que o silenciamento tanto da PDI quanto da Erp46 reduziram 

a atividade da oxidase induzida por TNF-α. Adicionalmente, também foi observado 

que a fosforilacao de Raf-1 também foi inibida pelo silenciamento da Erp46 e da PDI, 

sugerindo que o efeito da PDI sobre esta via seja sobre a Ras (ver apêndice).  

A quinase ERK 1/2 é uma molécula chave em processos de crescimento e 

migração celular, que são críticos para o desenvolvimento e progressão de lesões 

vasculares (Goetze et al., 2001). A ativação desta quinase pelo TNF-α resulta na 

ativação da metaloproteinase MMP-9 e catepsina B, via ativação dos fatores de 

transcrição AP-1 (Moon et al., 2004). Estas proteinases tem sido apontadas como 

agentes importantes no processo de angiogênese, uma vez que são responsáveis 

pela degradação de colágeno que compõe a matriz extracelular, permitindo assim a 

migração celular (Nguyen et al., 2001). Desta forma, investigamos se o 

silenciamento da PDI e da ERp46 estaria envolvido na regulação da angiogênese 

induzida pelo TNF-α, através da redução destas proteinases. Os resultados obtidos 

mostram que o TNF-α é um potente indutor de MMP-9 e que a ERp46 participa da 

regulação da expressão de MMP-9, uma vez que o silenciamento da ERp46 reduziu 

consideravelmente a expressão de MMP-9 induzida pelo TNF-α.  

Também observamos que aumento de MMP-9 induzido por TNF-α é 

mediado pela quinase ERK 1/2, pois a inibição da MEK quinase foi eficiente em 

reduzir o aumento de expressão de MMP-9 provocada por TNF-α. Em células 

musculares lisas vasculares, o aumento de MMP-9 induzido por TNF-α também é 

regulado pelo complexo NFκB (Moon et al., 2004), por este motivo investigamos se 

este fator de transcrição também estaria envolvido neste efeito em células 

endoteliais. Com a utilização do inibidor PTDC também observamos uma redução na 

expressão de MMP-9, o que poderia explicar a redução parcial na expressão desta 
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metaloproteinase após o silenciamento da ERp46 já que o complexo NFκB não é 

regulado por esta enzima.  

Sabendo-se que a MMP-9 desempenha um papel importante na 

angiogênese investigamos o papel da ERp46 sobre o sprouting de células 

endoteliais induzidos por TNF-α. A formação de novos vasos capilares a partir de 

células endoteliais é essencial ao desenvolvimento de órgãos, cicatrização de 

ferimentos e nos processos inflamatórios. O processo de angiogênese envolve uma 

série de etapas, uma das primeiras etapas envolve a degradação da lâmina basal 

pela ação de proteases da matriz extracelular e liberadas pelo endotélio. As células 

endoteliais migram para o estroma perivascular, proliferam e iniciam o brotamento 

capilar. Os brotos formados assumem uma forma tubular e uma nova lâmina basal 

se desenvolve. A proliferação endotelial permite a extensão dos túbulos 

microvasculares que se unem por anastomose e dão origem à cadeia circulatória 

funcional (Korf et al., 1999). Para isto foi utilizado um modelos de angiogênese 

tridimensional, no qual um aglomerado de células endoteliais em formato esferoide 

foi imerso em uma matriz de colágeno, possibilitando o brotamento capilar pela 

invasão da matriz extracelular, reproduzindo uma das etapas iniciais da angiogênese 

e para a qual a MMP-9 é essencial. Os resultados demonstraram que a ERp46 tem 

um papel fundamental na angiogênese induzida pelo TNF-α, pois o silenciamento 

desta proteína reduziu consideravelmente o surgimento de brotamentos capilares 

em resposta ao TNF-α. 

Assim, os dados obtidos até o momento permitem concluir que a ERp46 e a 

PDI estão envolvidas na angiogênese induzida por TNF-α em células endoteliais, 

através da regulação da expressão de MMP-9 dependente de ERK 1/2.  

 

5.2 Papel da PDI na sinalização induzida por AngII em células musculares lisas 
vasculares. Implicações na disfunção vascular associada à hipertensão 
arterial 

 

Diversos estudos demonstram que a produção de EROs pela NADPH oxidase 

não é um processo acidental e sim controlado enzimaticamente, entretanto, os 

mecanismos que regulam a ativação deste complexo enzimático ainda não estão 

completamente esclarecidos. Resultados prévios do nosso grupo identificaram a PDI 

como uma nova proteína reguladora da NADPH oxidase (Janiszewski et al., 2005). 
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No entanto, o papel da PDI em patologias associadas ao aumento da atividade da 

NADPH oxidase, como a hipertensão arterial ainda não foram investigados. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi investigar o papel da PDI sobre a regulação da ativação 

da NADPH oxidase e sua implicação na disfunção vascular associado à hipertensão 

arterial. 

Estudos anteriores demonstraram que apesar de apresentar interação com 

diversas subunidades da NADPH oxidase, a PDI regula a expressão de Nox 1 em 

CMLV de maneira especifica, uma vez que não foram observados efeitos sobre a 

expressão de Nox 4 (Fernandes et al., 2009; Pescatore et al., 2012). Estes estudos 

foram realizados em CMLV de linhagem imortalizada, provenientes de aorta de 

coelho (RASM). Sabendo que um dos mecanismos que contribui para o aumento da 

pressão arterial é o aumento da resistência periférica, e que este aumento está 

relacionado a alterações funcionais e estruturais das CMLV de artérias de 

resistência, utilizamos no presente estudo CMLV isoladas de artérias mesentéricas 

de ratos Wistar e SHR. Adicionalmente, estudos demonstraram que a expressão e 

regulação das Noxes podem variar de acordo com o leito vascular. Portanto, 

primeiramente investigamos se esta regulação da Nox 1 pela PDI também ocorria 

em artérias de resistência. Os experimentos com silenciamento e superexpressão da 

PDI em CMLV de ratos Wistar confirmaram os efeitos observados sobre a expressão 

de Nox 1. No entanto, nestas células foi observado um efeito inverso na expressão 

de Nox 4, em que a superexpressão de PDI diminuiu enquanto que o silenciamento 

aumentou a expressão de Nox 4. Este efeito oposto na expressão de Nox 1 e Nox 4 

poderia ser devido a um mecanismo compensatório, da mesma forma que ocorre 

entre Nox 2 e Nox 4 em células endoteliais (Pendyala et al., 2009). 

Os mecanismos envolvidos na regulação da expressão da Nox 1 pela PDI 

podem ser múltiplos, devido a sua versatilidade funcional e a sua localização em 

diversos compartimentos celulares. Uma das maneiras de aumentar a atividade da 

oxidase consiste no aumento da expressão de suas subunidades, dessa forma a 

própria ativação oxidase leva a um aumento da expressão de Nox1 num mecanismo 

de feedback positivo dependente de EROs (Brandes, Schröder, 2008). Sendo a PDI 

capaz de regular a atividade da oxidase, ela também poderia estar regulando sua 

expressão. Outros estudos mostraram que a mudança do estado redox para 

oxidante ativa o EGFR o que leva ao aumento da expressão de Nox 1, via ativação 

do fator de transcrição ATF-1(Stanic et al., 2010). Devido a localização da PDI na 
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membrana plasmática e sua interação com a metaloproteínase ADAM 17 (Willems et 

al., 2010) ela poderia ativar esta via de sinalização. Ainda, não podemos descartar a 

possibilidade de interação direta com fatores de transcrição, uma vez que a PDI 

também foi encontrada no núcleo celular e alguns destes fatores como o NFκB e 

AP-1 são redox sensíveis. Foi demonstrado que a PDI aumenta a ligação ao DNA de 

NFκB e AP-1, ambos implicados na expressão genica de Nox 1 (Clive, Greene, 

1996). 

Dentre os mecanismos mencionados acima, muitos se referem à capacidade 

de realização de reações redox da PDI. Para investigar se este efeito era redox 

dependente utilizamos nos experimentos de superexpressão além da PDI wild type, 

uma PDI mutada tornando seus sítios redox inativos. Os resultados obtidos com a 

transfecção destes dois tipos de PDI foram idênticos, sugerindo que o mecanismo 

de regulação da Nox 1 pela PDI não é redox dependente. Mais estudos são 

necessários para que possamos descartar totalmente esta hipótese, no entanto, a 

PDI também apresenta atividade chaperona independente dos sítios redox ativos 

(Quan et al., 1994), que poderia contribuir para a montagem e estabilização de 

complexos proteicos como a NADPH oxidase e o complexo NFκB.  

Posteriormente, investigamos o efeito funcional da regulação da Nox 1 pela 

PDI nestas células. Está bem estabelecido na literatura que a Ang II promove a 

ativação de vias de sinalização utilizando EROs produzidos pela Nox 1 (Nguyen et 

al., 2012). De fato, o silenciamento e a superexpressão de PDI resultaram em 

alteração da ativação da ERK 1/2 induzida por Ang II. 

A regulação da expressão da Nox 1 pela PDI poderia ter implicações na 

hipertensão arterial. Estudos mostram que a principal isoforma de NADPH oxidase 

envolvida na resposta hipertensiva da Ang II é a Nox 1. Em camundongos knockout 

para Nox 1 a geração de O2
-
 

Para investigar o papel da PDI na hipertensão arterial, utilizamos como 

modelo experimental ratos espontaneamente hipertensos (SHR), que 

reconhecidamente apresentam maior geração de EROs no desenvolvimento da 

hipertensão arterial. Estes animais apresentam aumento da geração de EROS 

decorrente do aumento da NADPH oxidase (Zalba et al., 2000; Cruzado et al., 2005), 

 e a resposta hipertensiva a Ang II encontram-se 

reduzidas (Matsuno et al., 2005), enquanto que camundongos que superexpressam 

Nox 1 apenas no músculo liso vascular apresentam aumento destes dois parâmetros 

(Dikalova et al., 2005).  
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aumento da ativação de vias de sinalização redox em resposta a Ang II (Tabet et al., 

2008) e disfunção vascular associada ao aumento da resposta a Ang II (Endemann 

et al., 1999; Zalba et al., 2000). 

Nas células isoladas destes animais observamos uma maior expressão de 

PDI, Nox 1 e Nox 4 comparado aos amimais normotensos (wistar). De maneira 

semelhante, as células com superexpressão de PDI, as CMLV de SHR 

apresentaram maior expressão de Nox 1 e maior fosforilação da ERK 1/2 induzida 

por Ang II. Obviamente, no modelo experimental utilizado, diversos outros fatores 

estão associados ao aumento da pressão arterial bem como ao aumento do 

estresse oxidativo. Por exemplo, outros fatores como o TGFβ e a endotelina-1 

poderiam estar regulando a expressão de Nox 4 (Touyz, Montezano 2012), motivo 

pelo qual no SHR não observamos o efeito sobre a Nox 4 após o silenciamento da 

PDI. Da mesma forma, outros fatores podem ser responsáveis pelo aumento da Nox 

1 no SHR, entretanto o silenciamento da PDI foi capaz de reduzir a expressão de 

Nox 1 bem como a resposta a Ang II, sugerindo a participação da PDI no estresse 

oxidativo associado a disfunção vascular na hipertensão arterial. 

Além do aumento da expressão de Nox 1 observamos que a superexpressão 

de PDI resultou em aumento significativo da fosforilação basal  de ERK 1/2, 

sugerindo um aumento da atividade da NADPH oxidase na ausência de Ang II. De 

fato, resultados prévios do nosso grupo demonstraram a ativação espontânea da 

NADPH oxidase após aumento da expressão de PDI em RASM. Estes resultados 

indicam que a PDI pode regular a atividade da oxidase independentemente de 

regular sua expressão. Por este motivo, investigamos também o efeito da PDI sobre 

a atividade da oxidase e suas implicações na sinalização celular induzida por Ang II 

em CMLV de Wistar e SHR. Para isto utilizamos inibidores que atuam na superfície 

celular capazes de modificar a atividade redutase da PDI, sendo eles a bacitracina 

(Dickerhof et al., 2011) e em alguns experimentos o anticorpo inibitório anti-PDI. 

Sabendo-se que a NADPH oxidase é a principal geradora de EROS em 

CMLV, analisamos a geração de EROs nas CMLV de ratos SHR e Wistar por meio 

de fluorescência derivada da oxidação da DHE. Como esperado, observamos uma 

maior geração de EROs em células de SHR após estímulo com a Ang II, 

corroborando resultados de Cruzado et al. (2005) . Na presença do inibidor da PDI, 

esta geração foi significativamente reduzida tanto em células de SHR como de 

Wistar. Adicionalmente, utilizamos o DTNB, um oxidante de tióis, e obtivemos 
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resultados semelhantes aos resultados obtidos com a inibição da PDI. Desta forma, 

os resultados apresentados são indicativos de que assim como demonstrado 

previamente em CMLV de aorta de coelho, (Janiszewiski et al., 2005) a PDI é capaz 

de modular a atividade da NADPH oxidase também em CMLV de artérias de 

resistência de ratos Wistar e SHR.  

Estudos realizados por Touyz et al, (2003) demonstram que a migração e 

fosforilação do p47PHOX

A Ang II estimula a geração de EROs via ativação da NADPH oxidase em 

duas fases. A primeira é rápida, atingindo pico em 30 segundos, e é dependente da 

fosforilação da p47

 e conseqüente ativação da NADPH oxidase pela Ang II em 

CMLV são reguladas pela tirosina quinase c-Src. Esta quinase pertence a família de 

tirosinas quinases não receptores, que é amplamente expressa em CMLV e 

rapidamente ativada pela Ang II (Oda et al., 1999), e por ser redox sensível (Touyz 

et al., 2003; Ushio-Fukai et al., 2001), representa também um alvo importante das 

EROs geradas pela NADPH oxidase. Nossos resultados mostraram que a inibição 

da PDI provocou uma significativa diminuição na fosforilação da c-Src em ambos os 

grupos experimentais. 

PHOX

Este mecanismo é particularmente importante em CMLV de SHR, em que o 

aumento da atividade da NADPH oxidase resulta na maior ativação da c-Src. Como 

conseqüência a transativação do EGFR e das vias de sinalização ativadas por este 

receptor, como a ativação de ERK 1/2 também estão aumentadas e são 

frequentemente envolvidas nos efeitos mediados pela Ang II (Li et al., 2010). Desta 

maneira a c-Src constitui um mediador importante das ações da Ang II na 

hipertensão arterial e, portanto, os nossos dados sugerem que a ativação da 

NADPH oxidase pela PDI exerceria um papel importante nos efeitos tróficos e 

contráteis mediados por esta tirosina quinase. Neste trabalho observamos que a 

inibição da PDI resulta em diminuição da ativação de c-Src e ERK 1/2 tanto em 

CMLV de Wistar quanto de SHR.  

 mediada por PKC. Acredita-se que as EROs produzidas 

nesta fase ativam a c-Src, e esta por sua vez participa da segunda fase de ativação 

da NADPH oxidase via ativação de Rac mediada pela transativação de EGFR. A 

geração de EROS nesta fase é de maior magnitude e prolongada o que aumenta a 

ativação de c-Src e da NADPH oxidase num mecanismo de retroalimentação 

positivo (Seshiah et al., 2002).  
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As tirosinas quinases como a c-Src estão envolvidas no aumento de [Ca2+]i 

pela Ang II, um fator determinante da contração vascular (Touyz et al., 2005). Assim, 

como a inibição da PDI levou a uma inibição da ativação de c-Src e ERK 1/2 nestas 

células, nós investigamos se a inibição da PDI poderia diminuir o influxo de cálcio 

em CMLV. Corroborando estudos anteriores, a mobilização de [Ca2+

Ang II foi significativamente maior nos animais SHR (Tabet et al., 2004). Este efeito 

foi significativamente reduzido apos inibição da PDI com anticorpo anti-PDI e 

bacitracina. Em CMLV de ratos Wistar, ambos inibidores apresentarem efeitos 

semelhantes quanto a fluorescência máxima, no entanto os traçados representativos 

do influxo de cálcio mostraram que enquanto a bacitracina aboliu a mobilização de 

[Ca

]i em resposta a 

2+]i , o anticorpo anti-PDI provocou uma redução parcial. Esta diferença pode 

estar relacionada ao fato de a bacitracina não ser um inibidor específico da PDI, uma 

vez que ela é capaz de inibir outras chaperonas in vitro (Karala e Ruddock 2010). 

Por outro lado, não foram encontradas diferenças entre a ação da bacitracina e do 

anticorpo anti-PDI, em CMLV de SHR, o que indica ação semelhante destes 

inibidores sobre a mobilização de [Ca2+

Touyz et al. (2001), demonstrou que a ativação da c-Src quinase é necessária 

para a ativação de fosfolipase C geração de IP

]i nesta linhagem.  

3 e conseqüente aumento de [Ca2+]i 

em CMLV estimuladas pela Ang II. Assim, analisamos o efeito da inibição da c-Src 

sobre a mobilização de [Ca2+]i induzida por Ang II. De maneira semelhante a Touyz 

et al. (2001), observamos uma redução parcial de [Ca2+]i nas células de animais 

Wistar tratadas com inibidores desta tirosina quinase. Esta redução na mobilização 

de [Ca2+

De maneira interessante, em CMLV de SHR a redução da mobilização de 

[Ca

]i foi maior quando utilizamos inibidores de PDI, o que sugere que a PDI 

também estaria modulando vias de sinalização redox independentes desta tirosina 

quinase.    

2+]i pelo PP2 foi mais pronunciada, apresentando efeito semelhante a inibição da 

PDI. Este resultado sugere que o aumento de [Ca2+]i observada nas CMLV da 

linhagem SHR poderia ser decorrente do aumento da ativação da c-Src mediada 

pelo excesso de EROs. Além disso, a ativacao da ERK 1/2 dependente da 

transativação do EGFR pela c-Src tambem participa da mobilização de [Ca2+

Assim analisados em conjunto, a maior expressão de PDI associada a um 

aumento na geração de EROs, fosforilação de c-Src, ERK 1/2 e influxo de cálcio nos 

]i e da 

contraçãoo vascular induzida por Ang II (Touyz et al., 1999).  



119 

 

 

animais SHR indicam uma papel da PDI no estresse oxidativo e na disfunção 

vascular associada a hipertensão arterial. Para investigar esta hipótese analisamos 

a resposta vasoconstritora a Ang II em leito arteriolar mesentérico isolado na 

presença de bacitracina. Observamos uma redução significativa da resposta contrátil 

em leito arteriolar mesentérico isolado de animais Wistar e uma redução mais 

pronunciada desta resposta em animais SHR sugerindo, de fato, uma maior 

participação da PDI na resposta contrátil vascular nestes animais.  

Em resumo, os resultados obtidos 

 

demonstram que a PDI tem um papel 

importante na sinalização redox da Ang II, provavelmente via ativação da NADPH 

oxidase e conseqüente ativação das vias de sinalização mediadas por EROs como a 

c-Src tirosina quinase e influxo de cálcio. Assim o aumento da expressão da PDI em 

situações patológicas poderia contribuir para o estresse oxidativo e as alterações 

funcionais que resultam na disfunção vascular associada à hipertensão arterial. 
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6 CONCLUSÃO 
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De acordo com os resultados apresentados podemos concluir que a PDI 

apresenta um papel na regulação da sinalização redox induzida por TNF-α e Ang II 

em células endoteliais musculares lisas vasculares. Demonstramos que a PDI 

participa da angiogênese induzida por TNF-α, através da regulação redox da ERK 

1/2. Além disso, os dados sugerem a participação da PDI na contração induzida por 

Ang II, bem como na disfunção vascular associada à hipertensão arterial, através da 

regulação da expressão e atividade da Nox1. Desta forma, tais resultados mostram 

um novo papel da PDI no estresse oxidativo e na disfunção vascular associados a 

patologias como a hipertensão arterial e a aterosclerose.  
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a b s t r a c t

Protein disulfide isomerase (PDI) and its homologs are oxidoreductases facilitating protein folding in the
ER. Endo-PDI (also termed ERp46) is highly expressed in endothelial cells. It belongs to the PDI family but
its physiological function is largely unknown. We studied the role of Endo-PDI in endothelial angiogenic
responses. Stimulation of human umbilical vein endothelial cells (with TNFα (10 ng/ml) increased ERK1/
2 phosphorylation. This effect was largely attenuated by Endo-PDI siRNA, whereas JNK and p38 MAP
kinase phosphorylation was Endo-PDI independent. Similarly, TNFα-stimulated NF-κB signaling deter-
mined by IκBα degradation as well as TNFα-induced ICAM expression was unaffected by Endo-PDI
siRNA. The action of Endo-PDI was not mediated by extracellular thiol exchange or cell surface PDI as
demonstrated by nonpermeative inhibitors and PDI-neutralizing antibody. Moreover, exogenously added
PDI failed to restore ERK1/2 activation after Endo-PDI knockdown. This suggests that Endo-PDI acts
intracellularly potentially by maintaining the Ras/Raf/MEK/ERK pathway. Indeed, knockdown of Endo-
PDI attenuated Ras activation measured by G-LISA and Raf phosphorylation. ERK activation influences
gene expression by the transcriptional factor AP-1, which controls MMP-9 and cathepsin B, two proteases
required for angiogenesis. TNFα-stimulated MMP-9 and cathepsin B induction was reduced by silencing
of Endo-PDI. Accordingly, inhibition of cathepsin B or Endo-PDI siRNA blocked the TNFα-stimulated
angiogenic response in the spheroid outgrowth assays. Moreover ex vivo tube formation and in vivo
Matrigel angiogenesis in response to TNFα were attenuated by Endo-PDI siRNA. In conclusion, our study
establishes Endo-PDI as a novel, important mediator of AP-1-driven gene expression and endothelial
angiogenic function.

& 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

Cellular function is critically determined by the correct folding
and oxidation of proteins. Protein misfolding limits the availability
of correctly functioning proteins, reduces the secretory capacity of
the cell, and leads to aggregate formation within the cytosol or the
endoplasmic reticulum (ER)2. The last process contributes to a
variety of diseases including cystic fibrosis, Alzheimer presenile
dementia, and Kreutzfeld-Jacob disease [1]. In the ER, the site
of maturation of secreted and membrane proteins, the folding

process almost invariably involves the oxidation of cysteine
residues to allow the formation of disulfide bridges [2]. Several
enzymes are involved in this oxidative protein maturation, such as
the flavoprotein endoplasmic reticulum oxidase ERO-1 or perox-
iredoxin IV [3]. Disulfide bridge formation during protein matura-
tion in part is a random process and thus does not necessarily lead
to correctly folded proteins. Therefore, specialized ER chaperones
with disulfide isomerase activity are required to rearrange the
disulfide bridges continuously and thus refold the protein until
eventually correct folding is achieved [4,5]. This task is handled by
protein disulfide isomerases (PDIs), an enzyme family of about 20
members, of which almost all contain cysteine residues in their
active site [6]. PDIs are capable of rearranging disulfide bridges as
well as oxidizing or reducing cysteines in proteins [5]. These
catalytic functions in part require different domains within the
PDIs and thus, depending on their architecture, individual PDI
homologs differ in their oxidase/isomerase and reductase activity
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[6]. On such a basis, a certain substrate specificity of the PDI
homologs was postulated, but still too little is known regarding
this aspect [7]. Reconstitution experiments in yeast suggested that
tasks of an individual PDI can often also be carried out by another
homolog, albeit less efficiently, and specific substrates for the
various PDIs are still rare [8]. Similarly, specific PDI inhibitors or
even isoform-selective inhibitors have not been developed [6,9].

Stabilization of the tertiary structure by disulfide bridges is
particularly frequent for proteins secreted into the extracellular
space, i.e., into an oxidizing environment [5]. In fact, PDIs are also
externalized and contribute to the modification of the activity of
proteins in the extracellular space [6]. This feature, for example,
contributes to the activation of proteins during blood clotting [10]
but also maintains cell surface receptors in their right conforma-
tion to allow receptor-mediated signaling. From this aspect an
important function of PDIs in signal transduction could be
inferred, which, however, seems not to be restricted just to the
extracellular compartment. Although the cytosol is a rather redu-
cing environment and disulfide bridges are less common, PDIs
have been associated with intracellular cytosolic signaling [11].
PDIs contain an ER-retention signal [5] and thus it is certainly
debatable how they should exit the ER, although other sites of
expression have been reported [12].

PDIs in total are highly abundant in all cells, but they are
particularly well expressed in secretory active cells such as plasma
cells or the insulin-producing β cell of the pancreas [5]. Owing to
the generation of autacoids the vascular endothelium also falls
into this category and thus expresses high levels of PDI and several
PDI homologs. One of these is Endo-PDI [13], also termed ERp46 [8],
plasma cell thioredoxin-related protein, or thioredoxin domain-
containing protein 5 precursor, which is expressed in several cells
such as pancreatic β cells [14] and plasma cells [15], but is most
prominent in the vascular endothelium [13]. Because of the high
endothelial expression, the protein was first discovered in these
cells. It confers resistance to hypoxia-induced apoptosis by facilitat-
ing the secretion of endothelial survival factors such as endothelin
and adrenomedullin as observed in a microvascular endothelial cell
line [13]. In line with the protective function of Endo-PDI in hypoxia,
the protein has thioreductase activity [8] and is massively induced
by a lack of oxygen [13]. In contrast, little is known regarding its
function under normoxic conditions. We hypothesized that Endo-
PDI is involved in the signal transduction of endothelial cells during
angiogenic processes under normoxia. To address this we studied
the effects of small interfering RNA (siRNA) against Endo-PDI in the
proangiogenic signaling of tumor necrosis factor-α (TNFα) in human
umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in culture and on the
angiogenic response in mice.

Material and methods

Materials

Human fibronectin and type I collagen were purchased from BD
Biosciences (Heidelberg, Germany); DAPI, chloroquine, and recom-
binant PDI were from Sigma–Aldrich (München, Germany);
MG132 was from Merck (Darmstadt, Germany); leupeptin, pep-
statin, and phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) were from
Applichem (Darmstadt, Germany); thrombin was from Affymetrix
(Santa Clara, CA, USA); TNFα, interleukin 1β (IL-1β), fibroblast
growth factor (FGF), and epidermal growth factor (EGF) were all
from PeproTech (Hamburg, Germany); TNFα receptor 1 (TNFR1)
agonistic antibody and TNFR1 and TNFα receptor 2 (TNFR2) antag-
onistic antibodies were all from R&D Systems; TNFR2 agonistic
antibody was from Abcam; and PD98059 and U0126 were both from
Promega (Mannheim, Germany).

Cell culture

HUVECs were purchased from Lonza (Walkersville, MD, USA).
Cells were cultured in EBM (Lonza) supplemented with 10% fetal
calf serum (FCS), bovine brain supplement, and human recombi-
nant EGF; penicillin (50 U/ml); and streptomycin (50 mg/ml). First-
to third-passage endothelial cells were used throughout. For
experiments cells were kept in EBM containing 1% FCS overnight
before stimulation.

SiRNA and plasmid transfection

For siRNA treatment, endothelial cells (80–90% confluent) were
transfected with siRNA using GeneTrans II according to the
instructions provided by MoBiTec (Göttingen, Germany). Two
different PDI and Endo-PDI siRNAs were used for the experiments
together with negative control scrambled siRNA (Invitrogen,
Darmstadt, Germany). Plasmid overexpression was achieved with
the Neon electroporation system (Invitrogen).

Quantitative RT-PCR

Total RNAwas extracted with the RNA Mini Kit (Bio&Sell). cDNA
was prepared with SuperScript III reverse transcriptase (Invitro-
gen) and random hexamer primers. Semiquantitative real-time
PCR was performed with Fast Plus EvaGreen Master Mix and ROX
as reference dye (Biotium) in an Mx4000 cycler (Stratagene) with
primer sequences as follows: VCAM forward primer, 5′-TGTCATC
ATCTCTTGTACATGTGG-3′, and reverse primer, 5′-GTTTTCTCT
TCCTTGAACATCAAG-3′; ICAM forward primer, 5′-CAGTGGGCAA-
GAACCTTACCCTAC-3′, and reverse primer, 5′-GTTCAGTGCGGCAC-
GAGAAATTGG-3′; matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) forward
primer, 5′-TGAGTGCGTCTTCCCCTTCACTTTCCT-3′, and reverse pri-
mer, 5′-GGAATGATCTAAGCCCAGCG-3′; and cathepsin B forward
primer, 5′-TGGTTTCTGGTGGCCTCTATG-3′, and reverse primer,
5′-CCGTAGTGCTTGTCCTGTTTG-3′. Relative expression of target
genes was normalized to polymerase (RNA) II (DNA-directed)
polypeptide A (POLR2A) with the primer pair 5′-GCACCACGTC-
CAATGACAT-3′ and 5′-GTGCGGCTGCTTCCATAA-3′, analyzed by the
ΔΔCT method, and is given as a ratio compared to control
experiments.

Ras GTPase activity assay

Active Ras was measured using the G-LISA Ras Activation Assay
Biochem kit (colorimetric assay; Cytoskeleton, Denver, CO, USA) as
instructed by the manufacturer. The signal was measured at
490 nm with a microplate reader (MRX; Dynatech Laboratories,
Chantilly, VA, USA). Results are expressed as fold increase in
activity of stimulated in relation to unstimulated controls.

Thioredoxin reductase activity

The thioredoxin reductase activity was determined using a
thioredoxin reductase assay kit (BioVision Research Products.
Mountain View, CA, USA) according to the manufacturer's recom-
mendations. Results are shown as a percentage of the thioredoxin
reductase activity in the sample, compared to control set to 100%.

NADPH oxidase activity

NADPH oxidase activity was measured by NADPH-stimulated
lucigenin-enhanced chemiluminescence. Cell homogenates of cell
prestimulated with or without TNFα (1 h) were centrifuged
(1000 g, 4 1C, 10 min), the protein concentration was determined
by Bradford assay, and 10 mg of supernatant was used for the assay.
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Lucigenin (Sigma–Aldrich) was added to a final concentration of
10 mM. NADPH (100 mM) was added and chemiluminescence was
recorded in 500 ml Hepes-modified Tyrode's solution in a Berthold
Biolumat LB9505.

Activator protein-1 (AP-1) reporter gene assay

AP-1 activity was determined by an AP-1–luciferase enzyme
reporter vector for transcriptional activity. Cells were treated with
siRNA against Endo-PDI or PDI or scrambled control. Then, the
cells (7 � 105) with 7 mg pAP-1-Luc vector (Stratagene) were
electroporated with the Neon system (Life Technologies). After 4 h
stimulation with or without TNFα cells were lysed and measure-
ments of reporter luciferase activity were made in a Berthold
LB9505 chemiluminescence reader using a luciferase assay sub-
strate kit (Promega). Results were normalized to protein content
and are expressed as a percentage of luciferase activity.

Western blotting

Cells were lysed in buffer containing 50 mmol/L Tris–HCl, pH
7.5, 150 mmol/L NaCl, 10 mmol/L NaPPi, 20 mmol/L NaF, 1% Triton
X-100, 2 mmol/L orthovanadate, 10 nmol/L okadaic acid, 40 mg/L
PMSF, supplemented with protease inhibitor mix (antipain, apro-
tinin, leupeptin, chymostatin, pepstatin, trypsin inhibitor; 2 mg/ml
each; all from AppliChem). After determination of protein con-
centration by Bradford assay equal amounts of proteins were
boiled in Laemmli buffer and separated on a 10% acrylamide
SDS–PAGE gel. After transfer of proteins onto nitrocellulose mem-
branes the following primary antibodies were used: anti-PDI
(Dianova); anti-Endo-PDI (Erp46), VCAM, and ICAM (all from Santa
Cruz Biotechnology); cathepsin B (Calbiochem); P-ERK, ERK, P-p38,
p38, P-AKT, AKT, P-JNK, JNK, P-c-Raf (Ser338), and IκBα (all from Cell
Signaling). Secondary fluorescence-coupled antibodies CF770 goat
anti-rabbit IgG (Biotium) and Alexa Fluor 680 donkey anti-mouse IgG
(Invitrogen) were visualized by a LICOR infrared laser scanner.
Densitometry was done with the Odyssey package and results were
normalized to total nonphosphorylated protein content and data are
given as the mean 7 SEM.

In vitro angiogenesis assays

Assays were performed as described [16] with minor modi-
fications.

Tube formation
For the Matrigel assay, HUVECs were transfected with

scrambled siRNA or PDI or Endo-PDI siRNA and seeded onto
Matrigel (1 � 104 cells/cm2) 72 h after transfection and stimulated
with TNFα (10 ng/ml). Tube formation was assessed after 24 h.

Endothelial cell spheroids
HUVECs transfected with scrambled siRNA or PDI, Endo-PDI, or

cathepsin B siRNA for 48 h were used to generate spheroids
containing 400 cells as described [6]. For the cathepsin inhibitors
study, HUVECs were treated with CA0745ME (10 mM) and used
to generate spheroids. After stimulation with TNFα (50 ng/ml),
TNFR1 and TNFR2 agonists (both 10 mg/ml), or TNFR1 and TNFR2
antagonists (both 50 mg/ml) for 4 h, or being left alone, angiogenic
sprouting was quantified by measuring mean tube number and
mean tube length by computer-assisted microscope. At least four
spheroids per data point and experiment were analyzed.

In vivo Matrigel plug recruitment assay

The assay was modified from a version described in [17].
Matrigel (growth factor-reduced basement membrane matrix;
BD Biosciences) was mixed with 10 IU/ml heparin–sodium (Ratio-
pharm) and 80 ng/ml murine recombinant TNFα (PeproTech)
together with siRNA (2 mM; Invitrogen) against murine Endo-PDI
or a scrambled control siRNA (Negative Control Medium GC
Duplex; Invitrogen). Eight-week-old male C57BL/6J mice were
anesthetized with intraperitoneal injection of 4% chloral hydrate,
and 500 ml Matrigel was implanted subcutaneously into the left
and right flanks at the lower part of the back. After 14 days, the
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plugs were explanted, washed in phosphate-buffered saline (PBS),
and cut into halves. One half was weighed, directly digested by
dispase II and collagenase II for 1 h at 37 1C, and filtered through a
70-mm cell strainer. Cells were collected by 800 g centrifugation
for 10 min at 4 1C, washed twice with PBS containing 0.5% bovine
serum albumin (BSA) and 2 mM EDTA, and resuspended in 100 ml
PBS containing 2% BSA. Non-antigen-specific binding was blocked
by addition of rat anti-mouse Fc Block (BD Biosciences) and 15 min
incubation at 4 1C. Cells were stained with PE-Cy7-coupled anti-
mouse CD31 (eBiosciences), mixed with Flow-Count fluorospheres
(Beckman Coulter), and analyzed by flow cytometry using the
FACSAria III and FACSDiva. The amount of infiltrated cells per
milligram of Matrigel was calculated based on the number of
Flow-Count fluorospheres per microliter of cell suspension. The
other half of the explanted Matrigel was directly embedded in
Tissue Tek (Sakura) and deep-frozen on dry ice. Cryosections were
stained with anti-VE cadherin (Santa Cruz Biotechnology) anti-
body. After incubation with fluorescent secondary antibody (Alexa
Fluor 647) counterstaining was done with DAPI. Images were
acquired by confocal microscopy (LSM 510; Zeiss).

Statistics

Data are expressed as the mean 7 SEM. Statistical analyses
were performed using Student's t test or one-way ANOVA followed
by Bonferroni's multiple comparison test, where appropriate.
Values of P o 0.05 were considered statistically significant.

Results

ERK1/2 signaling requires Endo-PDI

Comparison of epithelial cell lines, a smooth muscle cell line,
and HUVECs indicated that a significant expression of Endo-PDI
was detectable only in HUVECs, whereas PDI was present to
similar extents in all cell types (Fig. 1A and B). To study the
functional relevance of Endo-PDI we tested two different specific
siRNAs against this gene and compared them to the effects of PDI
siRNA. Knockdown of Endo-PDI and PDI resulted in a pronounced
attenuation of the protein abundance of the target gene without

siPDI
scb 2 1scb 2

TNF

P-p 38
1

siPDI siEndo-PDI
scb 2 1scb 21

siEndo-PDI

P-p 38p
p 38

P-JNK
I B

P-AKT
JNK

p
p 38

P-JNK

P-AKT
JNK

AKT

100±
0.0

95±
11.7

118±
26.2

318±
61.7

309±
54.0

189±
36.6

P-p38/p38

100±
0.0

96±
2.3

99±
1.7

110±
3.0

108±
5.7

105±
9.1

P-JNK/JNK

100±
0.0

113±
15.3

105±
11.1

353±
42.3

310±
62.8

286±
57.5

P-p38/p38

100±
0.0

106±
1.2

109±
4.8

124±
17.1

133±
27.1

118±
19.5

P-JNK/JNK

AKT

2000
3000
4000
5000

/P
O

LR
2ATNF - - -

scb siPDI siEndo-PDI

VCAM

- + - + - +
0

1000
2000

TNF
scb siPDI siEndo-PDI

VC
AM

/ICAM

ERK

100±
0.0

4092±
396

91±
18

2597±
128

87±
16

1109±
126

VCAM/ERK
# #$

800
100±
0.0

474±
87

84±
13

570±
121

82±
14

603±
103

ICAM/ERK

0

200

400

600

800

IC
AM

/P
O

LR
2A

*

- + - + - +
0

scb siPDI siEndo-PDI

α TNFα

α

α

α

TNFα

κ I Bακ

Fig. 2. Characterization of the effect of siRNA against PDI and Endo-PDI on TNFα-induced signaling. Western blots for P-p38, p38, IκBα, P-JNK, JNK, P-AKT, and AKT in
(A) siPDI- or (B) siEndo-PDI-treated HUVECs stimulated with TNFα (10 ng/ml) for 15 min. (C) Western blots for VCAM and ICAM in HUVECs treated with siPDI or siEndo-PDI
and stimulated with TNFα for 24 h. (D) RT-PCR analysis of VCAM and ICAM expression in the HUVECs after 12 h of TNFα stimulation. *P o 0.05 vs scrambled siRNA-treated
control (n Z 3); #P o 0.05 vs TNFα-stimulated scrambled siRNA-treated control (n Z 3) $ P o 0.001 vs. TNFα stimulated siPDI treated sample; n Z 3.

L.d.L. Camargo et al. / Free Radical Biology and Medicine 65 (2013) 1398–1407 1401



affecting that of the respective other gene (Fig. 1C). The siRNA was
subsequently used to determine the role of Endo-PDI and PDI in
the response of HUVECs to TNFα. Interestingly, TNFα-induced ERK
phosphorylation was blocked by siRNA against Endo-PDI or PDI
(Fig. 1C), whereas only a minor effect of the siRNAs on TNFα-
stimulated p38 MAP kinase phosphorylation or IκBα degradation
was observed (Fig. 2A and B). To demonstrate the consequences of
this on gene expression, we focused on VCAM and ICAM. TNFα
massively induced the expression of the two adhesion molecules
on the protein and mRNA levels (Fig. 2C and D). SiRNA against PDI
or Endo-PDI had no inhibitory effect on TNFα-induced ICAM-1
expression but attenuated VCAM induction. Importantly, ERK1/2 is
considered upstream of VCAM but not ICAM, whereas both genes
are NF-κB dependent. Thus, Endo-PDI and PDI limit TNFα-induced
signaling via ERK1/2 but not NF-κB.

Although TNFα increases ERK1/2 phosphorylation in endothe-
lial cells, it is not primarily considered a growth factor but rather
an inflammatory cytokine. Therefore, it was determined whether
the selective attenuation of ERK1/2 stimulation by siRNA against
Endo-PDI is specific for TNFα or also occurs in response to other
stimuli. Interestingly, downregulation of Endo-PDI or PDI expression
largely attenuated responses to thrombin and interleukin 1β, with-
out, however, having a selective effect on ERK activation. FGF
signaling was PDI independent, and EGF-dependent signaling was
also only slightly affected (Fig. 3). Thus, of the stimuli tested, the
selective attenuation of ERK signaling was restricted to TNFα.

TNFα-induced ERK activation does not involve extracellular Endo-PDI

PDI expression is particularly high in the endoplasmic reticu-
lum and from there a physiologically significant fraction of the
enzyme pools is externalized to the cell surface or the extracellular
space. We therefore tested whether TNFα-induced ERK activation

requires extracellular PDIs. Recombinant PDI administered to the
culture medium, however, failed to restore TNFα-induced ERK
phosphorylation in cells treated with either siEndo-PDI or siPDI
(Fig. 4A and B). Moreover, inhibition of extracellular PDIs by the
competitive inhibitor scrambled RNase or by a previously estab-
lished neutralizing anti-PDI antibody had no effect on TNFα-
induced ERK activation (Fig. 4C). These findings indicate that
Endo-PDI and PDI in TNFα signaling of HUVECs act within the
cell in a compartment not accessible by extracellular enzyme or
inhibitors.

Endo-PDI is required for TNFα-induced Ras activation

So far, the present observations suggest that Endo-PDI acts on
the intracellular signaling of TNFα in a pathway not involving
NF-κB or p38-MAP kinase activation. Given that knockdown of Endo-
PDI limited TNFα-induced ERK phosphorylation, we studied the Ras–
Raf pathway, which via MEK leads to ERK phosphorylation. c-Raf
phosphorylation paralleled TNFα-induced ERK phosphorylation
(Fig. 4D), and importantly, knockdown of either Endo-PDI or PDI
prevented TNFα-induced c-Raf phosphorylation (Fig. 4E). As this
indicates that the effect of Endo-PDI occurs upstream of c-Raf, we
determined Ras activity by G-LISA. The activation of Ras in response
to TNFα occurred transiently and peaked 15 min after stimulation
(data not shown). SiRNA for either PDI or Endo-PDI completely
prevented Ras activation (Fig. 4F), demonstrating that either Ras itself
or the guanine nucleotide exchange factors between the TNF receptor
and Ras require Endo-PDI. To provide evidence for a potential redox-
dependent control of Ras by the PDIs, two parameters having an
impact on the cellular redox state were measured: thioredoxin
reductase activity and NADPH oxidase activity. In line with Endo-
PDI and PDI containing thioredoxin-like domains, thioredoxin reduc-
tase activity was significantly lower after treatment with siRNA

Fig. 3. Effects of PDI and Endo-PDI siRNA on thrombin-, EGF-, IL-1β-, and FGF-2-induced signaling. Western blots for P-ERK, ERK, P-p38, p38, P-AKT, and AKT in HUVECs
treated with a set of two different siRNAs against PDI or Endo-PDI and stimulated (A) with EGF (3 ng/ml) or thrombin (1 U/ml) or (B) with IL-1β (5 ng/ml) or FGF-2 (30 ng/ml)
for 15 min.
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against Endo-PDI or PDI (Fig. 5A). PDI also has been shown to control
NADPH oxidase activity [18], and in line with this, TNFα increased
Nox activity and this effect was blocked by siRNA against Endo-PDI or
PDI (Fig. 5B).

Endo-PDI is required for TNFα-mediated induction of proangiogenic
proteases

ERK1/2-mediated growth and angiogenic signaling involves
activating the transcription factor AP-1. Indeed, TNFα increased
activity of AP-1 and this was decreased upon siEndo-PDI treatment
(Fig. 5C). The expression of several proangiogenic proteases such
as cathepsin B and MMP-9 is AP-1 driven and indeed the TNFα-
induced increase in MMP-9 was blocked by the ERK1/2 kinase
inhibitors PD98059 and U0126 (Fig. 5D). In keeping with our
previous findings that TNFα-induced ERK1/2 activation requires
Endo-PDI as well as PDI, siRNA against either of the two prevented
the TNFα-mediated induction of MMP-9 (Fig. 5E) and cathepsin B
mRNA (Fig. 5F). As HUVECs express little MMP-9 protein we
focused our further analysis on cathepsin B. Similar to what was
observed for mRNA expression, the TNFα-mediated induction of

active cathepsin B protein was also lost after knockdown of Endo-
PDI or PDI (Fig. 5G).

Endo-PDI is involved in the TNFα-induced endothelial angiogenic
response

To address the functional relevance of our findings we per-
formed assays to determine the angiogenic capacity of endothelial
cells. In the spheroid outgrowth assay, TNFα stimulated outgrowth
from spheroids in a dose-dependent manner (Supplementary
Fig. S1). Experiments with agonistic and antagonistic antibodies
revealed that this response was predominantly mediated by TNFα
receptor 1, whereas TNFα receptor 2 was of minor relevance
(Supplementary Fig. S1). Pharmacological inhibition of cathepsin
B as well as cathepsin B siRNA prevented the TNFα-induced
outgrowth from spheroids. SiRNA against Endo-PDI as well as
PDI had a similar inhibitory effect (Fig. 6A and B). As a second
angiogenic assay, tube formation on Matrigel was studied, with
similar results. Both the siRNA against Endo-PDI and that against
PDI greatly attenuated tube formation (Fig. 6C). Thus, Endo-PDI
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and PDI are required for the angiogenic response of endothelial
cells to TNFα.

Angiogenesis in vivo is a complex process, which is incomple-
tely mimicked in cell culture assays. Unfortunately, knockout mice
for Endo-PDI have not been generated yet and specific Endo-PDI
inhibitors are not reported. In the absence of better alternatives,
siRNA in the Matrigel plaque assay is an option to determine the
contribution of a protein to angiogenesis in vivo. SiRNA against
murine Endo-PDI was generated, which effectively downregulated
the protein in cultured murine cells by more than 90%. TNFα and
either Endo-PDI or scrambled control siRNA was added to Matri-
gel, which was subsequently injected subcutaneously into mice.
When capillarization was measured after 14 days, a significant
reduction in Matrigel angiogenesis as determined by histology
(Fig. 6D) and FACS counting (Fig. 6E) in the Matrigels containing
Endo-PDI was observed. These findings suggest that in vivo
angiogenesis also requires Endo-PDI.

Discussion

In this study we identified a novel function of Endo-PDI in the
angiogenic function of endothelial cells. We demonstrate
that proinflammatory TNFα signaling via NF-κB was largely
Endo-PDI-independent, whereas growth-associated signaling via
Ras requires the enzyme. The action of Endo-PDI did not involve
the extracellular or cell surface compartment and was required for
the proangiogenic function of endothelial cells. Endo-PDI con-
trolled TNFα-induced cathepsin B expression, which was required
for endothelial sprouting from spheroids and tube formation in
culture as well as Matrigel angiogenesis in vivo.

Although highly abundant in endothelial cells, little is known
concerning the function of Endo-PDI in the vasculature, and thus,
this study largely focused on this enzyme. In all experiments,
downregulation of Endo-PDI and PDI, however, had very similar
effects although the siRNA used was demonstrated to act
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and siPDI (PDI) is shown relative to the activity in scrambled siRNA-transfected cells (scb). *P o 0.05 vs control (n ¼ 4–6). (B) Lucigenin assay in HUVECs treated with or
without siEndo-PDI or siPDI and stimulated with TNFα for 15 min. *P o 0.05 vs scrambled control (n ¼ 2 or 3). (C) AP-1 activity assay in HUVECs with or without siEndo-PDI
or siPDI and stimulated with TNFα for 4 h. *P o 0.05 vs scrambled control; #P o 0.05 vs TNFα-stimulated scrambled control (n ¼ 3). (D and E) RT-PCR analysis of MMP-9
expression in HUVECs after 4 h of TNFα stimulation with and without co-incubation with (E) the MAP kinase kinase inhibitors PD98059 (50 mmol/L) or U0126 (10 mmol/L) or
(D) scrambled siRNA (scb) or siRNA against PDI or Endo-PDI. *P o 0.05 vs unstimulated scrambled siRNA-treated control (n Z 3); #P o 0.05 vs TNFα-stimulated scrambled
siRNA-treated control (n ¼ 3). (F and G) (F) RT-PCR and (G) Western blot analysis for cathepsin B expression in the HUVECs treated with or without siRNAs against PDI or
Endo-PDI and TNFα (12 h mRNA and 24 h protein). *P o 0.05 vs unstimulated scrambled siRNA-treated control (n Z 3); #P o 0.05 vs TNFα-stimulated scrambled siRNA-
treated control.
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specifically. The uniform response to the downregulation of any of
the two isomerases was very unexpected as the enzymes greatly
differ in structure [6] and as individual substrate preferences have
been demonstrated for proteins of the PDI family [14]. Also,
differences with respect to their catalytic activity have been
reported: Endo-PDI is a better thiol reductase than PDI, whereas
PDI has higher isomerase activity [19]. It can therefore only be

speculated why functionally the two proteins were so equally
important. Despite the considerations mentioned above, the sub-
strates of PDI and Endo-PDI overlap significantly [14]. It may
therefore be that some reductase or isomerase threshold activity
has to be reached to maintain activity of the pathway. Although
PDI is highly abundant and makes up to 1% of the total cellular
protein [6], it is possible that at the signaling sites relevant here,

Fig. 6. Contribution of Endo-PDI to TNFα-induced angiogenic response. (A) Exemplary photographs and (B) statistics of spheroid outgrowth assay of HUVECs stimulated with
TNFα (50 ng/ml) for 4 h and treated with siPDI, siEndo-PDI, siCTSB (siRNA against cathepsin B), or CA074ME (cathepsin B inhibitor). *P o 0.05 vs unstimulated scrambled
siRNA-treated control (n ¼ 8–10); #P o 0.05 vs TNFα-stimulated scrambled siRNA-treated control (n ¼ 4–10). (C) Tube formation assay of HUVECs stimulated with TNFα
(50 ng/ml) for 24 h and treated with siPDI or siEndo-PDI. (D and E) In vivo Matrigel plug assay 2 weeks after implantation. (D) VE-cadherin staining of Matrigel plugs and
(E) FACS analysis for CD31-positive cells recruited into Matrigel plugs containing TNFα with either scrambled or siEndo-PDI siRNA. n ¼ 6, *P o 0.05.

L.d.L. Camargo et al. / Free Radical Biology and Medicine 65 (2013) 1398–1407 1405



little PDI is present. This is well illustrated by the fact that
specifically the Ras/ERK pathway was a target of downregulation
of the two proteins, whereas very different responses were
reported for other signaling pathways. For example, it was
previously noted that high thiol reductase activity limits, rather
than facilitates, NF-κB signaling in response to inflammatory
signaling in cultured cells as well as in vivo [20–22]. These
publications are in line with our present observation that TNFα-
induced NF-κB activation was not affected by downregulation of
Endo-PDI or PDI.

Another alternative for the selective effect of PDI and Endo-PDI
downregulation on the Ras/Raf/MAP kinase pathway is based on
the high redox sensitivity of some of the molecules involved in this
signaling cascade. Ras is redox-sensitive and nitrosation and
glutathionylation of RasC118 have been linked to increased Ras
activation [23,24]. If PDIs would act on this particular modification,
it would reduce RasC118, which should limit Ras activation.
Obviously, this model is incompatible with the present observa-
tions. Very recently, it was, however, suggested that not glutathio-
nylated Ras but rather the RasC118-thiyl radical intermediate is the
Ras species with increased activity, whereas the subsequently
formed glutathionylated Ras had an activity identical to the native
protein [25]. In such a model, PDIs could help to restore native Ras
and re-allow the formation of the radical intermediate. Lowering
the PDI abundance would lead to an accumulation of the modified
Ras, which could then no longer be reduced and thus not be
activated anymore. Although this concept is compatible with the
present observations, it is speculative, as we could not enrich
native Ras to sufficient levels to perform the required mass-
spectrometry analysis to address this question. It therefore has
to be acknowledged that it is a major shortcoming of the present
study that we could not map the site of interaction between Ras
and PDI family members.

Following the concept of redox-mediated Ras activation, it
should be considered also that the activity of NADPH oxidases
of the Nox family heavily depends on PDIs [11,18,26,27], an
observation also confirmed in this study. As these proteins are
the most important source of signaling ROS in cells [28], lowering
NADPH oxidase activity by downregulation of PDIs should reduce
ROS-mediated signaling. Indeed, TNFα strongly activates Nox
enzymes in endothelial cells [29] and downregulation of Nox
subunits limits TNFα signaling [30]. As Nox proteins are also
involved in activation of the Ras pathway [31] this pathway may
also contribute to the effects observed in this study. Furthermore,
PDI was reported, in PDGF-exposed vascular smooth muscle cells,
to be required for activation of RhoGTPases [32], which are known
to mediate the close interplay between Nox NADPH oxidases and
Ras signaling [33]. Finally, involvement of Nox could also address
the localization of Endo-PDI signaling in the cells. Redox-mediated
TNFα signaling in vascular cells occurs in the endosomal compart-
ment, a site of potential PDI expression where Nox signaling also
takes place [34–36]. Endosomes are probably not affected by our
attempts to alter extracellular PDI activity and, indeed, changing
extracellular PDI activity had no influence on the TNFα-stimulated
readouts used in this study. These findings were nevertheless
at variance with the reported role of extracellular PDI for TNFα
signaling that was previously noted in lymphocytes [37]. More-
over, endothelial cells secrete substantial amounts of PDI, which is
physiologically important for thrombus formation [10]. Interest-
ingly, Endo-PDI has also been detected in the ER and the extra-
cellular space [38], suggesting that it may also contribute to
extracellular signaling. Despite this, a role for PDI in intracellular
signaling was also reported. With the aid of phosphate-binding
columns and 2D-DIGE followed by MALDI-TOF, a transient altera-
tion in PDI recovery from fibroblasts stimulated with TNFα was
previously observed [39], and similar results were obtained with

respect to PDI abundance and phosphorylation in a liver cell line in
response to TNFα stimulation [40]. These data suggest that
intracellular PDI is subject to acute regulation in TNFα signaling
and that the enzyme interacts with proteins of this signaling
cascade.

Although we could demonstrate that Endo-PDI as well as PDI is
very much involved upstream of TNFα signaling, we could not
further narrow our analysis to individual docking sites of the
receptors or the signaling intermediates such as Gab-2 or Sos
because of limitations of the cell system used. Obviously, these
adaptor proteins, in addition to Ras, are potential targets of PDIs.
Endo-PDI expression is high in endothelial cells, which are,
however, also difficult to transfect. In contrast, cell lines, such as
HEK293 or Cos, express very little Endo-PDI and thus cannot be
used to study the function of this protein. When we transfected
endothelial cells with plasmids a loss in their TNFα response
frequently occurred. This problem greatly complicated and limited
the mechanistic analysis of the pathways upstream of ERK1/2 in
this study. Our study was therefore substantially limited in the
in-depth analysis of the Endo-PDI interaction partners. We also
could not enrich sufficient proteins to determine potential changes
in the thiol state in response to Endo-PDI and thus could not
specifically identify Endo-PDI-interacting proteins. Obviously,
these may be manifold, and preliminary experiments suggest that
constitutively active c-Raf in part restored ERK1/2 activation after
PDI siRNA but not after Endo-PDI siRNA, suggesting that Endo-PDI
has multiple substrates in the ERK1/2 pathway (A. Babelova,
unpublished observation).

Conclusion

In this study, we identified a novel function for Endo-PDI. Endo-
PDI seems to be equally as important as PDI in endothelial cells and
is required for TNFα-induced Ras activation. Through this pathway,
Endo-PDI governs AP-1-dependent gene expression and facilitates
endothelial cell angiogenic responses to this cytokine.
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