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RESUMO 
 
Arantes, C.P. Avaliação da expressão de PrPC na interação neurônio-glia, em 

astrócitos e o mecanismo de secreção de STI1. 2009. 200 pág. Tese de Doutorado - 

Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

 
 
As funções fisiológicas da proteína prion (PrPC) estão sob ampla investigação e 

caracterização, especialmente as funções associadas ao desenvolvimento cerebral. 

Destaca-se que a associação de PrPC com Stress Inducible Protein 1 (STI1), induz 

neuritogênese e neuroproteção via proteína cinase extracelular reguladora (ERK) e 

proteína cinase dependente de AMPc (PKA) respectivamente. O presente estudo 

avaliou como a expressão de PrPC em astrócitos pode modular a interação neurônio-

glia e o papel de STI1 como um fator autócrino em astrócitos. PrPC modula a interação 

neurônio-glia, a produção de fatores tróficos solúveis e a organização da laminina 

secretada na matriz extracelular pelos astrócitos. Desta forma, a expressão de PrPC 

tanto em astrócitos quanto em neurônios é essencial para a neuritogênese e 

sobrevivência neuronal. O papel autócrino de STI1 em astrócitos também foi 

demonstrado. A interação PrPC-STI1  previne a morte celular por ativação da via de 

PKA, e ativa a diferenciação astrocitária, de uma forma protoplasmática para uma 

fibrosa pela indução de ERK1/2. De acordo com estes resultados, um menor grau de 

diferenciação é encontrado em camundongos deficientes para PrPC. Estes apresentam 

uma expresão reduzida GFAP (proteína fibrilar acídica glial) e aumentada de vimentina 

e nestina em comparação com aqueles derivados de animais tipo-selvagem. STI1 

promove ainda parada da proliferação astrocitária ativando a via de PKC de maneira 



independente de PrPC. O mecanismo pelo qual STI1 é secretada por astrócitos também 

foi avaliado e verificou-se que este é independente da via clássica mediada pelo 

complexo de Golgi. STI1 secretada é encontrada numa forma solúvel e em outra 

associada a componentes lipídicos e foram caracterizados por microscopia eletrônica 

como vesículas que variam entre 20-200nm. Dentre as vias de secreção não clássicas 

dependentes de lipídeos, a via de “shedding” de membrana foi descartada visto que 

STI1 não é secretada em associação com lipoproteínas. STI1 está presente em frações 

positivas para o receptor de transferrina, Hsp70, Hsp90 e PrPC, sugerindo composição 

exossomal. Esses resultados indicam que STI1 pode ser classificada como um fator 

trófico que associado ao seu “receptor” ou “co-receptor’, PrPC, modula a sobrevivência 

e diferenciação tanto de neurônios quanto de astrócitos.  

 
Palavras-chave:  PrPC, STI1, laminina, interação neurônio-glia, astrócitos, secreção 
protéica, exossomos. 
 



ABSTRACT 
 

 
Arantes, C.P. Avaliation of PrPC expression in neuron-glia crosstalk, in astrocytes 

and the mechanisms of STI1 secretion. 2009. 200pages. PhD Thesis - Graduate 

Program in Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The physiological functions of PrPC are under intense investigation and characterization, 

particularly those associated with brain development. In neurons, the association of 

PrPC with its ligand, STI1, induces neuritogenesis and neuroprotection via ERK and PKA 

signaling pathways, respectively. The present study evaluated whether PrPC expression 

in astrocytes modulates neuron-glia crosstalk and the autocrine role of STI1 in 

astrocytes. PrPC modulates neuron-glia interaction, the production and secretion of 

soluble factors, and the organization of the laminin in the extracellular matrix. PrPC 

expression in neurons and astrocytes is essential to neuritogenesis and neuronal 

survival. The autocrine role of STI1 in astrocytes was also demonstrated. The PrPC-STI1 

interaction prevents cell death in a PKA-dependent manner, and induces astrocyte 

differentiation, from a flat to a process-bearing morphology in an ERK1/2 dependent 

manner. We showed that PrPC-null astrocytes presented a slower rate of astrocyte 

maturation than wild-type ones, with reduced expression of GFAP and increased 

vimentin and nestin expression. STI1 inhibited proliferation of both wild-type and PrPC-

null astrocytes in a PKC-dependent manner. The mechanisms by which STI1 can be 

secreted by astrocytes was avaliated and we demonstrated that this secretion is 

independent on the classical secretory pathway mediated by the Golgi apparatus. 

Secreted STI1 is found in a soluble form and associated with lipidic compartments and 



we characterized by electron microscopy as vesicles that range from 20-200nm. Among 

the non-classical lipid-dependent secretory pathways, STI1 secretion by shedding was 

ruled out since STI1 was not secreted with lipoprotein fractions. On the other hand, STI1 

is present in fractions that are positive for transferrin receptor, Hsp70, Hsp90 and PrPC, 

suggesting an exosome identity. Taken together, these data indicate that STI1 acts as a 

neurotrophic factor whose activity is dependent on the expression of PrPC at the 

neuronal surface, modulating differentiation and survival of both neurons and astrocytes.  

 
Keywords:  PrPC, STI1, Laminin, neuron-glia interaction, astrocytes, protein secretion, 
exosomes 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1. Via clássica de secreção. 

Figura 2. Secreção não-clássica de proteínas que contém peptídeo sinal.    

Figura 3. Secreção não-clássica de proteínas citoplasmáticas solúveis.  

Figura 4. A biogênese de exossomos. 

Figura 5. Esquema representativo da estrutura gênica de PrPC murino.    

Figura 6. Endocitose e localização subcelular de PrPC. 

Figura 7. Ligantes de PrPC envolvidos com atividade neurotrófica.  

Figura 8. Estrutura gênica de Hop humana.   

Figura 9. Sobrevivência neuronal em co-cultura de astrócito-neurônio 

Figura 10. Expressão de PrPC em neurônios e astrócitos e relação com a diferenciação 

neuronal.  

Figura 11. Diferenciação neuronal na matriz extracelular (MEC) secretada por 

astrócitos.         

Figura 12. Organização da laminina secretada e depositada na MEC por astrócitos tipo-

selvagem e astrócitos deficientes para PrPC. 

Figura 13 . Sobrevivência neuronal mediada por fatores solúveis secretados por 

astrócitos    

Figura 14. STI1 é secretada por astrócitos tipo-selvagem e deficientes para PrPC. 

Figura 15. PrPC é secretado por astrócitos tipo-selvagem. 

Figura 16. A interação STI1-PrPC na sobrevivêmcia astrocitária.  

Figura 17. Efeitos dos inibidores de vias de sinalização na proteção astrocitária 

mediada por STI1. 

Figura 18. Atividade de PKA em astrócitos.  

Figura 19. A interação STI1-PrPC na proliferação astrocitária. 

Figura 20. Efeitos dos inibidores de vias de sinalização na proliferação astrocitária. 

Figura 21. Atividade de PKC em astrócitos.  

Figura 22. A interação STI1-PrPC na diferenciação astrocitária. 

Figura 23. Atividade de ERK1/2 em astrócitos. 

Figura 24. Expressão de GFAP, vimentina e nestina in vitro.  



Figura 25. Expressão de GFAP, vimentina e nestina in vivo.  

Figura 26. O Meio Condicionado (MC) de astrócitos Prnp+/+ ativa a via de ERK 1/2 em 

neurônios Prnp+/+. 

Figura 27. Os fatores presentes no MC Prnp+/+ que ativam ERK1/2 não são secretados 

pela via clássica de secreção.  

Figura 28. STI1 secretada aumenta com o tempo e segrega com marcadores de 

exossomos.  

Figura 29. GFP-STI1 é secretada por astrócitos e se liga a neurônios.  

Figura 30. STI1 secretada por via não clássica é associada a lipídeos não derivados de 

microvesículas geradas por shedding de membrana. 

Figura 31. Complexos macromoleculares contendo STI1, PrPC e Hsp70 são 

desestabilizados por detergentes 

Figura 32. STI1 e PrPC estão presentes em compartimentos lipídicos. 

Figura 33. Astrócitos possuem corpos multivesiculares (MVBs) e secretam vesículas. 

Figura 34. STI1 e PrPC estão presentes em vesículas tipo-exossomos de 20-200nm. 

Figura 35. Representação esquemática das interações funcionais de STI1 e PrPC na 

interação neurônio-glia: contato célula-célula. 

Figura 36. Representação esquemática das interações funcionais de STI1 e PrPC na 

interação neurônio-glia: matriz extracelular e fatores solúveis. 

Figura 37. Representação esquemática das interações funcionais e vias de sinalização 

de STI1 em astrócitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1. Panorama de doenças priônicas de humanos e animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AMPA  β-amino-3-hidroxil-5-metil-4-isoxazol-propionato  

AMPc Adenosina Monofosfato cíclico  

ApoE  Apolipoproteína E 

ARF1 fator 1 de ribosilação ADP 

BF Brefeldina A 
BSA Albumina Sérica Bovina 

BSE Encefalopatia Espongiforme Bovina 

BMP  Proteína Morfogenética Óssea  

BNDF  Fator Neurotrófico derivado de Cérebro 

CAMs  Moléculas de Adesão Celular 

CD45  Antígeno Comum de Linfócitos  

CDC2  Cinase de ciclo celular 2 

CDK4  Cinase 4 dependente de Ciclina 

CFTR  Regulador Transmembrânico de Fibrose Cística 

CHO  “Chinese hamster ovary cells” 
CJD Doença de Creutzfeld-Jakob 

COP  “cargo containing coat protein complex” 

Cpm contagem por minuto 

DAB  Diaminobenzidina tetrahidrocloreto 

DAPI  4’-6-diamino-2-fenilindole 

DMEM Dulbecco´s Modified Eagle Médium 

DMSO Dimetilsulfóxido 
DNA Ácido Desoxirribonucléico  

ECM Matriz Extracelular 

EGF  Fator de Crescimento Epidermal  

Eps15  “epidermal growth factor receptor pathway substrate 15" 

ERK Proteína cinase regulada por sinal extracelular  

ESCRT Complexo Endossomal de Escolha Protéica para o transporte 



ET Endossomas Tardios 

FFI Insônia Familial Fatal  

FGF Fator de Crescimento de Fibroblastos 

FITC  Fluoresceína Isotiocianeto 

GABA  Ácido Gama Aminobutírico 

GAPDH  Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

GDNF  Fator Neurotrófico derivado de glia 

GFAP Proteína fibrilar acídica glial 

GFP Proteína Fluorescente Verde 

GPI Glicosil-Fosfatidil-Inositol 

GS  Glutamina Sintetase  

GSS Doença de Gerstmann-Sträussler-Scheinker  

HBSS   “Hanks Balanced Salt Solution” 

HDL  Lipoproteína de Alta Densidade 

HIV  Vírus da Imunodeficiência Humana 

HMGB1  “High motility Group 1 Protein” 

Hop  “Human Heat Shock Cognate Protein”  

HPRT Hipoxantina Fosforribosiltransferase 

HRP   “Horseradish peroxidase” 

Hrs   “hepatocyte growth factor receptor substrate” 

Hsp70 Proteína de Choque Térmico de 70kDa 

Hsp90 Proteína de Choque Térmico de 90kDa 

Hsp150 Proteína de Choque Térmico de 150kDa 

HSPGs Proteoglicanos de Heparan Sulfato 

IBMX  3-isobutil-1metilxantina 

ICJD Doença de Creutzfeld-Jakob Iatrogênica 

IGF  Fator de Crescimento do tipo Insulina 

IGFBP6 Proteína 6 de ligação ao fator de crescimento do tipo insulina 

IL  Interleucinas  

kb Kilobases 

kDa kiloDalton 

LAMP1 Proteína 1 de membrana associada a lisossomo 



LPS  Lipopolissacarídeo 

Ln Laminina  

LRP1  Receptor de Lipoproteína tipo 1  

LTM memória de longa duração 

MAPK Proteína cinase Ativada por Mitógenos 

MC Meio Condicionado 

MEC Matriz extracelular 

MHCI  Complexo principal de histocompatibilidade classe I 

Mn  Monensina 

MP Membrana Plasmática 

MVBs Corpos multivesiculares 

NCAM Molécula de Adesão Neuronal 

NGF Fator de crescimento nervoso 

NMDA N-metil-D-aspartato  

NP40 Nonidet P-40 

NSF  “N-etthylmaleimide-sensitive fusion protein” 

NT Neurotrofina 

nNOS Óxido Nítrico Sintase Neuronal 

PBS Solução tampão fosfato 

p53 Proteína de 53 kiloDaltons 

p75NTR Receptores de neurotrofina de 75 kiloDaltons 

pb Pares de Bases 

PDGF  Fator de crescimento derivado de plaquetas  

PI3K Fosfatidil-inositol-3 cinase  

PFA Paraformolaldeído 
PKC Proteína Cinase Dependente de Cálcio 

PKA Proteína Cinase Dependente de AMP cíclico 

PL Poli-L-lisina 

PMA Forbol 12-Miristato 13-Acetato 

PrPC Proteína Prion Celular 

PrPSc Proteína Prion scrapie 

Prnp Gene que codifica para a proteína prion celular 



Prnp0/0 Animal deficiente para a proteína prion gerado por Bueler et al., 1992 

Prnp+/+ Animal controle do Prnp0/0 

Prnp-/- Animal deficiente para a proteína prion gerado por Manson et al., 1994 

Prnpwt/wt  Animal controle do Prnp-/- 

PtdIns4,5P2 fosfatidilinositol -4,5-bisfosfato  

RE Retículo Endoplasmático 

RER Retículo Endoplasmático Rugoso 

RGD Tripeptídeo arginina- glicina -ácido aspártico 

RMN Resonância Magnética Nuclear  

RNA Ácido ribonucléico 

sCJD Doença de Creutzfeld-Jakob Esporádica 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio  

SDS-PAGE Eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS 

SFB  Soro fetal Bovino  

SN Sistema Nervoso  

SNAREs SNAP + NSF 

SNAP   “acessory protein receptors” 

SNC Sistema Nervoso Central 

SNP Sistema Nervoso Periférico 

SOD Superóxido Dismutase 

STAM  Molécula Adaptadora de Tradução de Sinal 

STI1 “Stress Inducible Protein 1” 

STM memória de curta duração 

TCA  Ácido Tricloroacético 

TGN Rede trans-Golgi 

TGF-β  Fator β de Crescimento Transformante  

Trk  Receptores de Cinases relacionados à Tropomiosina 

TPR Tetratricopeptídeos 

TREK  Canal de Potássio  

vCJD Nova variante da doença de Creutzfeld-Jakob 

VGCC  Canais de Voltagem dependentes de Cálcio  

Vn Vitronectina 



Vps  “vacuolar protein sorting” 

T[3H]  Timidina tritiada  

TNF Fator de Necrose Tumoral 

TSEs Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis 

Tsg10 1 Gene Tumoral de Susceptibilidade 101 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

    Anexo I        Artigo intitulado: “Cellular prion expression in astrocytes regulates neuronal 

survival and differentiation”.  

 

Anexo II Artigo intitulado: “Endocytosis of prion protein is required for ERK1/2 

signaling induced by stress inducible protein 1”.  

 

Anexo III Artigo intitulado: “Prion protein and its ligand stress inducible protein 1 

regulate astrocyte development”. 

 

Anexo IV Artigo intitulado: “Prion protein transduces signals after binding to laminin 

 γ1 chain via metabotropic glutamate receptors” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
 
1. INTRODUÇÃO..................................................................................................21 

1.1. Células e desenvolvimento do Sistema Nervoso...........................21 

             1.1.1 Neurônios.................................................................................. 21 

                            1.1.1.1. Crescimento e orientação de axônios e dendritos.......22 

                  1.1.2. Células da glia..........................................................................23 

                            1.1.2.1. Os oligodendrócitos e células de Schwann.................24 

                            1.1.2.2. Os astrócitos................................................................24 

                  1.1.3. Interação neurônio-glia.............................................................27 

                             1.1.3.1. Fatores neurotróficos..................................................29 

  1.2. Secreção de proteínas.....................................................................32 

                   1.2.1. Secreção Clássica....................................................................32 

         1.2.2. Secreção não Clássica............................................................36 

1.2.2.1. Proteínas que contém peptídeo sinal.......................37 

1.2.2.2. Proteínas citoplasmáticas/nucleares........................39 

1.3. Enfermidades do Sistema  Nervoso.................................................46 
  1.4. Proteína prion ....................................................................................49 

      1.5. Tráfego de PrPC e PrPSc.....................................................................52 
1.6. Funções de PrPC.................................................................................55 

                   1.6.1. Depleções de PrPC....................................................................56 

                    1.6.2. Interações moleculares.............................................................59 

                                 1.6.2.1. Moléculas de adesão e MEC....................................60 

                                  1.6.2.2. Receptores de neurotransmissores.........................63 

                                  1.6.2.3. A interação de PrPC com STI1.................................64 

     1.7. PrPC e astrócitos .................................................................................68 



        
 2. OBJETIVOS........................................................................................................71 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................................72 
3.1. Matérias Biológicos ..............................................................................72 

  3.1.1. Materiais/Reagentes..................................................................72 

  3.1.2. Animais......................................................................................74 

3.2. Metodologia.............................................................................................74 

  3.2.1. Cultura e transfecção celulares...................................................74 

3.2.1.1. Cultura primária de neurônios hipocampais..................74 

3.2.1.2. Cultura primária de astrócitos corticais..........................76 

3.2.1.3. Co-culturas de neurônio-astrócito……………………......77 

3.2.1.4. Cultura da linhagem SN-56............................................77 

3.2.2. Análise de sobrevivência e diferenciação neuronal.....................77 

3.2.3. Curva de crescimento e ensaio de proliferação astrocitária........78 

3.2.4. Ensaio de sobrevivência astrocitária............................................78 

3.2.5. Ensaio de diferenciação astrocitária.............................................79 

3.2.6. Obtenção e fracionamento do meio condicionado astrocitário.....80 

3.2.7. Ensaio de imunodetecção.............................................................81 

3.2.8. Ensaio de imunofluorescência e imunocitoquímica......................82 

3.2.9. Desorganização do complexo de Golgi em astrócitos .................83 

3.2.10. Ensaio de imunoprecipitação......................................................83 

3.2.11. Ensaio de formação de lipídeos com Ácido Mirístico Tritiado.....84 

3.2.12. Ensaios enzimáticos....................................................................84 

3.2.12.1. Ensaio de atividade de PKC e PKA...............................84 

3.2.12.2. Ensaio de foforilação de ERK........................................85 

3.2.13. Ensaio de Microscopia Eletrônica................................................86 

3.2.14. Análise estatística........................................................................87 

 

4. RESULTADOS ........................................................................................................88 
4.1. Papel de PrPC na interação neurônio-glia..............................................88 



4.1.1. A expressão de PrPC em astrócitos e neurônios é importante para a         

diferenciação neuronal...........................................................................88 

4.1.2. A MEC de astrócitos deficientes para PrPC é menos permissiva a 

neuritogênese que a MEC de astrócitos tipo-selvagem.........................93 

4.1.3. O padrão de depósito de laminina é diferente entre astrócitos tipo-

selvagem e deficientes para PrPC e está relacionado a habilidade celular 

de promover neuritogênese....................................................................96 

4.1.4. A expressão de PrPC em astrócitos modula a secreção de fatores 

responsáveis pela sobrevivência neuronal.............................................98 

4.1.5. STI1 é um fator trófico secretado por astrócitos responsável pela 

sobrevivência neuronal ...........................................................................100 

4.1.6. PrPC é secretado por astrócitos e induz sobrevivência neuronal..104  

4.2. Interação de PrPC-STI1 em astrócitos.....................................................108 

4.2.1. A interação PrPC-STI1 promove sobrevivência astrocitária através 

da via de PKA..........................................................................................108 

4.2.2. STI1 modula a proliferação astrocitária via PKC de maneira 

independente de PrPC.............................................................................113 

4.2.3. A interação PrPC-STI1 modula a diferenciação astrocitária através 

da via de ERK1/2....................................................................................117  

4.3. Mecanismos de secreção de STI1...........................................................124 

4.3.1. Meio Condicionado (MC) de astrócitos induz ativação da via de 

ERK1/2....................................................................................................124 

4.3.2. STI1 é secretada independentemente da via clássica de secreção, 

nas formas solúvel e insolúvel................................................................128 

4.3.3. STI1 sedimentada se liga a neurônios e ativa ERK1/2.................132 

4.3.4. STI1 secretada está associada a lipídeos não derivados de 

microvesículas geradas por “shedding” de membrana plasmática.........135 

4.3.5. STI1 é secretada em três tipos diferentes de compartimentos   

lipídicos....................................................................................................138 

4.3.6. Frações lipídicas contendo STI1 são vesículas tipo exossomos de 

diferentes tamanhos................................................................................143 

 



5. DISCUSSÂO     ........................................................................................................147 
 5.1. Papel de PrPC na interação neurônio-glia...............................................147 

5.2. Interação de PrPC-STI1 em astrócitos.....................................................157 

5.3. Mecanismos de secreção de STI1...........................................................164 

 
6. CONCLUSÕES  .......................................................................................................172 

6.1. Papel de PrPC na interação neurônio-glia...............................................172 

6.2. Interação de PrPC-STI1 em astrócitos.....................................................172 

6.3. Mecanismos de secreção de STI1...........................................................172 

 
7. REFERÊNCIAS....................................................................................................... 174 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 

 
 
1.1. Células e desenvolvimento do Sistema Nervoso 

 As células que compõem o Sistema Nervoso (SN) adulto podem ser classificadas 

em dois tipos, os neurônios e as células da glia.  

 

1.1.1 Neurônios 

Os neurônios são a unidade básica do SN, de morfologia peculiar com regiões 

bastante definidas, como corpo celular, dendritos e um axônio com terminais pré-

sinápticos. O corpo celular é o centro metabólico do neurônio, onde está localizado o 

núcleo e o retículo endoplasmático. Do corpo celular partem dois tipos de 

prolongamentos, dendritos e um axônio. Pelos dendritos o neurônio recebe estímulos, 

enquanto o axônio é responsável pela condução de sinais elétricos para seus alvos. Na 

sua extremidade, o axônio desenvolve especializações denominadas terminais pré-

sinápticos, pelas quais farão conexões sinápticas (Chien and Vetter, 2005;Kandel and 

Squire, 2000). 

Com morfologias bem distintas, neurônios em geral apresentam um único 

axônio, relativamente fino e longo, que não se ramifica extensivamente, exceto próximo 

aos terminais sinápticos. Em contrapartida, neurônios apresentam um grande número 

de dendritos, mais curtos e espessos, que se ramificam de maneira elaborada e dão 

suporte as densidades pós-sinápticas e espinhas dendríticas (Chien and Vetter, 2005). 

Segundo classificação morfológica, baseada no número e na forma de seus 

prolongamentos, os neurônios são subdivididos em unipolares, bipolares e multipolares. 

Os neurônios unipolares são os mais simples, possuindo somente um prolongamento 



principal, que se divide formando uma ramificação responsável por emitir e outra por 

receber informações. Este tipo de neurônio é encontrado principalmente no sistema 

nervoso autônomo (Kandel and Squire, 2000). 

Os neurônios bipolares possuem dois prolongamentos, um dendrito e um axônio, 

e representam a maioria das células sensoriais. Nesta categoria é importante ressaltar 

a presença de neurônios mecanoreceptores (que transmitem informações de toque, 

pressão e dor), que apresentam uma classificação peculiar, denomindado pseudo-

unipolar. O corpo celular deste tipo de neurônio está localizado nos gânglios dorsais do 

Sistema Nervoso Periférico (SNP). Este tipo neuronal inicia seu desenvolvimento como 

um neurônio bipolar, porém os dois processos se fundem para formar um único axônio, 

que se ramifica e projeta um prolongamento para a periferia (pele e juntas) e um 

segundo que se conectará com neurônios da medula espinhal (Chien and Vetter, 2005). 

Os neurônios multipolares constituem a maioria dos neurônios do SN de 

vertebrados, possuindo um único axônio e inúmeros dendritos. Com formas bastante 

diversas em relação ao comprimento do axônio e número de dendritos, sua morfologia 

varia em função das conexões que estabelece. As células piramidais do hipocampo e 

as células de Purkinje do cerebelo são bons exemplos de neurônios multipolares (Chien 

and Vetter, 2005;Kandel and Squire, 2000). 

 

1.1.1.1. Crescimento e orientação de axônios e dendritos 

 O estabelecimento de conecções neuronais corretas é crucial para o 

funcionamento do SN. O encéfalo humano, por exemplo, é constituído por dezenas de 

bilhões de neurônios (Azevedo et al., 2009), dos mais diferentes tipos, que se 

organizam numa rede altamente complexa, com número de conexões que podem 



alcançar a ordem de 1015 (Kandel and Squire, 2000). O entendimento correto do 

funcionamento do cérebro permite definir como essa rede neuronal é formada com 

tamanha precisão durante o desenvolvimento do SN (Chien and Vetter, 2005). 

 Ao longo do desenvolvimento do SN, uma etapa crucial corresponde ao 

crescimento direcionado de processos neurais a partir do corpo celular do neurônio, 

que ao final de sua maturação formarão os axônios e dendritos. Axônios e dendritos 

enfrentam diferentes desafios durante o desenvolvimento. Axônios necessitam 

“navegar” por grandes distâncias através de vários territórios para então selecionar um 

de muitos alvos possíveis. Os dendritos, por sua vez, não precisam “navegar” tanto, 

porém, o controle sobre o padrão exato de ramificação é extremamente crítico (Chien 

and Vetter, 2005;Kandel and Squire, 2000). 

 

1.1.2. Células da glia 

As células da glia, antigamente consideradas como as células de suporte para o 

funcionamento apropriado do SN, estão subdividas em duas classes, a macroglia e a 

microglia.  Atualmente sabe-se que estas células exercem diversas funções essenciais 

no SN, participando de eventos de neurogênese, migração neuronal, crescimento 

neurítico e axonogênese (Lim and varez-Buylla, 1999;Anton et al., 1997). 

A microglia corresponde a uma população de células fagocíticas que são 

recrutadas após lesões, infecções, convulsões e doenças neurodegerativas como 

esclerose múltipla e Alzheimer (Brown et al., 1998). A origem destas células é diferente 

das demais células do SN derivadas da ectoderme. Originadas de macrófagos, as 

células microgliais permanecem quiescentes até que sejam mobilizadas por uma série 

de situações adversas (durante infecções ou traumas) e uma vez ativadas 



desempenham funções semelhantes a macrófagos (Chien and Vetter, 2005;Kandel and 

Squire, 2000). 

A macroglia é caracterizada por três populações distintas de células: 

oligodendrócitos, células de Schwann e astrócitos.  

 

1.1.2.1. Os oligodendrócitos e as células de Schwann 

Os oligodendrócitos e as células de Schwann são células pequenas com poucos 

processos e ambas são importantes na formação e manutenção da bainha de mielina. 

Seus prolongamentos formam extensões aplanadas que se enrolam em torno do 

axônio, funcionando como elementos isolantes, possibilitando a condução apropriada 

do impulso nervoso (Lent et al., 2005). Os oligodendrócitos são encontrados no sistema 

nervoso central (SNC) e têm a capacidade de envelopar uma média de 15 axônios 

cada. Por outro lado, as células de Schwann, presentes no SNP conseguem isolar um 

único axônio (Chien and Vetter, 2005;Kandel and Squire, 2000). 

 

1.1.2.2. Os astrócitos  

Os astrócitos correspondem à maioria das células da glia, sendo um grupo de 

células bastante heterogêneas e com funções bem variadas. A função clássica dos 

astrócitos é de regular o metabolismo, controlando o suprimento de glicose e a 

concentração iônica extracelular. Além disso, os astrócitos modulam a atividade 

neuronal através da liberação de substâncias neuroativas e do controle da 

concentração de neurotransmissores na fenda sináptica (Farfara et al., 2008;Kimelberg 

and Norenberg, 1989). As porções terminais de astrócitos, ao mesmo tempo em íntimo 

contato com a superfície neuronal, também estão associadas a capilares sanguíneos, 



desempenhando, portanto, um papel importante no transporte de nutrientes da corrente 

sanguínea para as células neuronais. Os astrócitos ajudam a manter a concentração 

extracelular de potássio, importante para a manutenção dos fluxos iônicos durante a 

atividade neuronal (Lafon-Cazal et al., 2003;Ridet et al., 1997). 

Segundo suas características morfológicas, os astrócitos são classificados, 

habitualmente, em dois grupos: fibrosos e protoplasmáticos. Os astrócitos fibrosos 

apresentam corpo celular pequeno, com prolongamentos lisos, longos e delgados e são 

encontrados na substância branca e na medula (Rock et al., 2004;Gomes et al., 2001a). 

Os astrócitos protoplasmáticos possuem citoplasma abundante e grânulos, 

prolongamentos espessos e um corpo celular maior. Localizam-se somente na 

substância  cinzenta do SNC (Kimelberg, 2007;Rock et al., 2004;Gomes et al., 2001a) 

Durante o desenvolvimento do SNC, os astrócitos orientam a migração de 

neurônios, o crescimento axonal e modulam a diferenciação neuronal (Garcia-Segura et 

al., 1996). Moléculas sinalizadoras secretadas pelos astrócitos, tais como fatores de 

crescimento e citocinas, além de proteínas da matriz extracelular certamente estão 

envolvidas nesses eventos (Nedergaard et al., 2003). 

A maior parte dos astrócitos do SNC origina-se a partir de uma célula 

especializada denominada glia radial, cuja organização morfológica, com longos 

prolongamentos que se extendem da superfície ventricular à superfície pial, permite 

guiar os neurônios durante sua migração. Terminada a migração, essas células dão 

origem aos astrócitos do SNC (Voigt, 1989). A transformação da glia radial em 

astrócitos é acompanhada por mudanças na expressão de proteínas de filamento 

intermediário como vimentina, nestina e proteína fibrilar acídica glial (GFAP) e 

transportadores do aminoácido excitatório glutamato GLAST e GLT-1 (transportadores 



astrocitários de glutamato tipo 1 e 2, respectivamente) (Pixley and de, 1984;Eng et al., 

1971). 

Outra questão importante para a biologia astrocitária é que além de participarem 

em diversas etapas do desenvolvimento do SNC, os astrócitos participam ativamente 

da resposta à lesão, um processo denominado gliose reativa ou ativação astrocitária, 

considerado um dos principais obstáculos à regeneração neuronal (Ridet et al., 1997). 

Esse processo, caracterizado pelo aumento da proliferação de astrócitos juntamente 

com um aumento da expressão de GFAP promove o que se chama de cicatrização 

astrocitária. Os astrócitos ativos são capazes de secretar, intensamente, diversas 

citocinas e fatores de crescimento interferindo no metabolismo e na sobrevivência 

neuronal (Rock et al., 2004;Ridet et al., 1997). Embora esse quadro seja observado em 

diversas doenças neurodegenerativas, como Doença de Alzheimer, doenças por prions, 

Parkinson e lesões físicas e químicas do SN, pouco se sabe sobre os eventos celulares 

e moleculares que modulam a diferenciação e ativação de astrócitos (Araque, 

2006;Hansson and Ronnback, 2003;Sykova, 2001). 

GFAP é uma proteína com peso molecular de 45 kDa que mantém e estabiliza a 

morfologia da célula e é considerada como uma proteína marcadora de astrócitos 

diferenciados (Eng et al., 2000;Weinstein et al., 1991;Eng et al., 1971). GFAP é 

diferencialmente expressa nas diversas estruturas do cérebro e em diferentes estágios 

do desenvolvimento (Eng et al., 2000;Gould et al., 1990). A expresão de GFAP é 

específca de astrócitos, podendo ser encontrada também em células ependimárias 

durante algumas etapas do desenvolvimento, bem como na glia de Bergmann do 

cerebelo, na glia embainhante olfatória e nas células de Schwann não mielinizantes. 



GFAP também é um excelente marcador de tumores cerebrais de origem glial, como os 

gliomas (Araque, 2006).  

Em contrapartida, a expressão de vimentina é incidente em células embrionárias. 

Após o nascimento, sua expressão é diminuída e, nos astrócitos, substituída 

gradativamente pela expressão de GFAP, até ser perdida no cérebro adulto (Boyer et 

al., 1990). Alguns tipos de células astrogliais como a glia de Bergmann do cerebelo, os 

astrócitos do nervo óptico e principalmente do bulbo olfatório, expressam tanto GFAP 

quanto vimentina, também no adulto (Rock et al., 2004;Eng et al., 2000). 

O animal deficiente para GFAP apresenta deficiência na organização da 

substância branca, baixa eficiência da barreira hematoencefálica e redução na 

formação de cicatrizes astrocitárias após lesão (Araque, 2006). Esses dados sugerem o 

papel de GFAP não só na organização estrutural dos astrócitos, mas, um papel 

funcional na morfogênese e homeostase cerebrais (Laping et al., 1994). 

Os astrócitos também produzem uma outra proteína específica, a glutamina 

sintetase (GS). Essa é uma enzima que converte glutamato em glutamina na presença 

de ATP e amônia. Isso permite remover a amônia neurotóxica, tamponar um eventual 

excesso de glutamato e garantir o suprimento de glutamina, matéria-prima dos 

neurotransmissores glutamato (excitatório) e ácido γ aminobutírico (GABA – inibitório) 

fornecida aos neurônios (Perea and Araque, 2002;Hansson and Ronnback, 1995). 

 

1.1.3. Interação neurônio-glia 

 As interações neurônio-glia controlam diversos processos do desenvolvimento 

do SN, como neuritogênese, formação de sinapses, migração neuronal, proliferação, 

diferenciação bem como sinalização neuronal (Fields and Stevens-Graham, 



2002;Langle et al., 2002;Hatton, 2002). Diversos fatores nessa interação estão 

implicados na morfogênese do SN, como contato célula-célula, a matriz extracelular 

(MEC) e fatores solúveis secretados tanto pela glia quanto por neurônios, como 

neurotransmissores, hormônios e fatores de crescimento (Araque, 2006;Perea and 

Araque, 2002;Gomes et al., 2001b;Lim and varez-Buylla, 1999;Anton et al., 1997).  

 Trabalhos recentes apontam os astrócitos como importantes reguladores da 

neurogênese (Ma et al., 2005;Airaksinen and Saarma, 2002), além disso, vários 

fatores neurotróficos expressos e secretados por estas células têm sido identificados 

(Barkho et al., 2006). Dentre os fatores neurotróficos, os astrócitos são conhecidos por 

secretar fatores de crescimento, citocinas e mitógenos como: o fator neurotrófico 

derivado de glia (GDNF), o fator de crescimento de fibroblasto (FGF), o fator de 

crescimento epidermal (EGF), o fator de crescimento transformante β (TGF-β), o fator 

de crescimento nervoso (NGF), o fator neurotrófico derivado de cérebro (BNDF), as 

interleucinas (IL) 1β e 6, proteína 6 de ligação ao fator de crescimento do tipo insulina 

(IGFBP6), decorina, o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e 

neurotrofina 3 (NT-3) (Taylor et al., 2007b;Barkho et al., 2006;Gomes et al., 2001b).  

Além da comunicação via difusão de moléculas no espaço extracelular, os 

astrócitos podem comunicar-se com outros astrócitos, ou com neurônios adjacentes 

pelo contato célula-célula, mediado por moléculas que constituem sua MEC, como a 

laminina, a fibronectina e os proteoglicanos (Araque, 2006). 

A proporção entre o número de células da glia e neurônios tem sido revista 

recentemente (Azevedo et al., 2009;Herculano-Houzel and Lent, 2005). Anteriormente, 

acreditava-se que o número de neurônios superava em pelo menos uma ordem de 

grandeza o número de células da glia, o número exato nunca havia sido estabelecido, 



uma vez que a anisotropia do encéfalo impedia cálculos precisos, portanto a proporção 

neurônio-glia baseava-se em estimativas (Chien and Vetter, 2005). Entretanto, estudos 

recentes demonstraram que o número de neurônios e células da glia é bastante 

parecido e permance constante em diversos grupos de mamíferos (Herculano-Houzel et 

al., 2006;Herculano-Houzel and Lent, 2005). 

 

 1.1.3.1. Fatores neurotróficos  

 Descobertos na década de 50, os fatores neurotróficos são importantes 

reguladores da sobrevivência, desenvolvimento, função e plasticidade neuronal (Huang 

and Reichardt, 2001). Os fatores neurotróficos incluem proteínas de várias famílias 

como TGF-β, EGF, FGF, fator de crescimento do tipo insulina (IGF), IL-6, PDGF, 

proteína morfogenética óssea (BMP), GDNF, neurotrofinas e outros (Lessmann et al., 

2003). Entre estes fatores, a família das neurotrofinas tem considerável importância 

devido a sua ampla expressão no SNC e SNP, e devido à sua atuação na 

sobrevivência neuronal, no processo de crescimento e na regulação da plasticidade 

sináptica (Hansson and Ronnback, 2003;Huang and Reichardt, 2001). 

 O NGF foi a primeira neurotrofina descoberta (Cohen and Levi-Montalcini, 1956). 

Duas décadas após a sua indentificação, Barde e colaboradores isolaram um outro 

fator de sobrevivência neuronal em cérebro de porcos, que foi denominado BNDF 

(Barde et al., 1982). Desde então, quatro novas neurotrofinas já foram identificadas: 

NT-3, NT-4/5, NT-6 e NT-7 (Lessmann et al., 2003).  

 Cada uma destas neurotrofinas possui funções distintas e são essenciais para o 

desenvolvimento neuronal. O NGF, por exemplo, promove a diferenciação in vitro e in 

vivo de precursores simpatoadrenais em neurônios simpáticos (Anderson, 1993). Além 



disso, o NGF também atua na manutenção da viabilidade e diferenciação de neurônios 

sensoriais (Levi-Montalcini, 1987). O BDNF, a NT-3 e NT-4 atuam na diferenciação de 

precursores de neurônios hipocampais (Vicario-Abejon et al., 1995). Também foi 

demonstrado que as duas primeiras neurotrofinas atuam na regulação do 

desenvolvimento de sinapses formadas entre fibras aferentes e neurônios motores em 

roedores (Seebach et al., 1999).  

 As funções tróficas são mediadas pela interação com receptores específicos. No 

caso das neurotrofinas, seus efeitos são mediados pela interação com dois grupos 

diferentes de receptores: receptores de cinases relacionados à tropomiosina (Trk) e 

receptores de neurotrofina (p75NTR) (Arevalo and Wu, 2006).  

 As vias de sinalização ativadas pelas neurotrofinas através dos receptores Trk 

induzem diferentes respostas, tais como sobrevivência celular, diferenciação, 

formação de sinapse, plasticidade e crescimento axonal (Arevalo and Wu, 2006). Entre 

as vias de sinalização mediadas por estes receptores estão as vias das proteínas 

cinases ativadas por mitógenos (MAPK) e as cinases reguladas por sinal extracelular 

(ERK), implicadas na sobrevivência e diferenciação neuronal (Barnabe-Heider and 

Miller, 2003), proteína fosfatidil–inositol-3 cinase (PI3K), envolvida na sobrevivência 

neuronal (Barnabe-Heider and Miller, 2003;Atwal et al., 2000) e proteína cinase 

dependente de cálcio (PKC), implicada na potencialização da sensibilidade termal em 

neurônios sensoriais (Chuang et al., 2001).  

 Em relação aos receptores p75NTR, a ativação dos mesmos por neurotrofinas 

induz sobrevivência, aumento do crescimento de neuritos e da proliferação celular, 

diferenciação neuronal e mielinização (Du et al., 2006).  



 Todas estas atividades são dependentes da concentração das neurotrofinas 

bem como de seus receptores. Os fatores neurotróficos são produzidos por células 

específicas em regiões distintas do SNC e em períodos determinados do 

desenvolvimento, podendo ou não continuar a serem produzidos ao longo da vida 

adulta (Lessmann et al., 2003).  Entre as fontes conhecidas de secreção destes fatores 

estão os órgãos simpáticos e sensoriais no SNP, que secretam NGF, macrófagos, que 

liberam citocinas induzindo a produção de NGF por células de Schwann, neurônios e 

células gliais (Huang and Reichardt, 2001;Korsching, 1993). 

 A secreção de fatores tróficos, assim como de outras proteínas, segue rotas que 

envolvem organelas complexas e altamente dinâmicas, como o retículo 

endoplasmático (RE), o complexo de Golgi e outros compartimentos endossomais 

(Mellman and Warren, 2000).  A rota de secreção que se utiliza a maior parte dos 

fatores tróficos e outras proteínas é a via que envolve o RE e o Golgi, conhecida como 

via clássica de secreção (Mellman and Warren, 2000).  Porém, algumas proteínas e 

fatores tróficos, como o fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGF2) e a IL-1β, foram 

descritas sendo secretadas independentemente do RE/Golgi (Nickel, 2007). Essa rota 

alternativa foi denominada como secreção não-clássica (Nickel and Rabouille, 

2009;Nickel, 2003). Nos capítulos à seguir iremos detalhar as vias clássicas e não-

clássicas de secreção e seus mecanismos. 

 

 

 

 

 



1.2. Secreção de Proteínas 

 

1.2.1. Secreção Clássica 

A secreção de proteínas é um processo que envolve o transporte de proteínas 

intracelulares para o espaço extracelular. Proteínas recém sintetizadas, lipídeos e 

carboidratos são direcionados do RE, via complexo de Golgi, para a superfície celular 

por vesículas de transporte que se fundem à membrana plasmática em um processo 

chamado de exocitose (Nickel and Rabouille, 2009;Nickel and Seedorf, 2008;Kirk and 

Ward, 2007).  

O RE é o mais extenso sistema de membranas da célula e serve como ponto de 

entrada de proteínas destinadas a outras organelas, bem como de proteínas para o 

próprio RE (Ellgaard and Helenius, 2003). Todas essas proteínas são inicialmente 

direcionadas ao RE por uma seqüência sinal, tipicamente com 15 a 60 aminoácidos. 

Esta seqüência sinal (ou peptídeo sinal) é freqüentemente removida da proteína 

acabada, uma vez que a decisão de distribuição tenha sido executada. A maioria das 

proteínas com peptídeos sinais é endereçada à superfície plasmática pela via 

convencional de secreção (Kirk and Ward, 2007;Nickel, 2003) (Fig. 1). 

O complexo de Golgi está normalmente localizado próximo ao núcleo celular e 

consiste em cisternas que se empilham. Cada pilha contém de 3-20 cisternas, e possui 

duas faces distintas: uma face de entrada ou cis, e uma face de saída ou trans. A face 

cis é adjacente ao RE, enquanto que a face trans aponta em direção a membrana 

plasmática. A cisterna mais externa de cada face está conectada a uma rede de 

vesículas e tubos membranosos interconectados. As proteínas solúveis entram na rede 

cis do Golgi pelas vesículas derivadas do RE. As proteínas trafegam pelas cisternas em 



seqüência por meio de vesículas de transporte que brotam de uma cisterna e se 

fusionam com a próxima. As proteínas saem da rede de trans Golgi (TNG) em vesículas 

de transporte destinadas a superfície celular ou para outro compartimento (Mellman and 

Warren, 2000). 

As vesículas de transporte que brotam das membranas possuem uma capa 

protéica distinta na sua superfície e são chamadas de vesículas revestidas. As 

vesículas melhor estudadas são aquelas constituídas de clatrina e são conhecidas 

como vesículas cobertas por clatrina (VCC). Elas brotam do complexo de Golgi, na rota 

secretora, e da membrana plasmática, na rota endocítica (Le and Wrana, 2005a). Uma 

classe diferente de vesículas revestidas chamadas de vesículas COP revestidas 

(“cargo-containing coat protein complex”) está envolvida no transporte de moléculas 

entre o RE e o Golgi, bem como entre o Golgi. Depois que o brotamento da vesícula é 

completado, o revestimento é perdido, permitindo que a membrana da vesícula interaja 

diretamente com a membrana na qual ela se funde (Pavelka et al., 2008;Kirk and Ward, 

2007;Reinhard et al., 2003). 

As vesículas que saem do RE em direção ao complexo de Golgi são conhecidas 

como COPII e as vesículas que trafegam entre o Golgi são conhecidas como COPI 

(Fig. 1). As proteínas que compreendem o complexo COPII em levedura foram 

identificadas como pequenas GTPases Sar1, Sec 23-Sec24 e Sec13-Sec31, que 

asseguram a seleção das proteínas alvo via Sec24. O complexo de proteínas COPI 

consiste de uma pequena GTPase ARF1 (fator 1 de ribosilação ADP) e de um 

complexo heptamérico de proteínas. As vesículas COPI são formadas no Golgi e 

medeiam o transporte retrógrado de enzimas residentes do Golgi de volta para o RE, 

assim como movimentos anterógrados de alguns componentes. A droga Brefeldina A 



(BFA), um metabólito de fungo, bloqueia o recrutamento de ARF1 para o Golgi e a 

formação da vesícula COPI, inibindo o transporte do RE-Golgi (Nickel and Rabouille, 

2009;Nickel and Seedorf, 2008;Kirk and Ward, 2007;Reinhard et al., 2003;Nickel et al., 

2002;Nickel and Wieland, 1997). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Via clássica de secreção.  
O espaço extracelular e cada um dos compartimentos delimitados por membranas 

comunicam-se uns com os outros por meio do transporte de vesículas. Após reconhecimento do 
peptídeo sinal, a proteína é endereçada ao RE, onde é transportada ao Golgi por vesículas COPII. O 
Golgi medeia seu controle de qualidade por vesículas COPI e segue a rota de secreção para a 
membrana plasmática ou lisossomos via endossomos secundários. A fusão de membranas entre 
vesículas e organelas ocorre através das proteínas SNAREs. Sintaxina 5 é uma exemplo de t-
SNARE e é crucial no transporte para e através do Golgi. Adaptado de Nickel & Rabouille, 2009. 

 

A via de secreção clássica envolve uma série de eventos de fusão de 

membranas que ocorrem entre vesículas intermediárias e organelas e são catalizadas 

por proteínas SNAREs [“soluble N-etthylmaleimide-sensitive fusion protein (NSF) 



acessory protein (SNAP) receptors”]. A fusão de membranas é mediada pela formação 

de firmes complexos protéicos de SNAREs que formam feixes helicoidais. A fusão de 

membranas ocorre entre o complexo protéico de SNAREs presente na vesícula, (v)-

SNAREs, e o complexo protéico de SNAREs presente na organela alvo, (t)-SNAREs. 

Após a aproximação das membranas que culmina na fissão, os complexos SNAREs 

são dissociados pela NSF ATPase, que se liga ao complexo via SNAP. Isso permite a 

reciclagem de v-SNARES e de suas funções numa próxima rodada de transporte 

vesicular (Fig. 1) (Nickel and Rabouille, 2009;Fukuda et al., 2000;Nickel et al., 1999). 

 As proteínas que entram no RE são, na sua maioria, quimicamente modificadas 

neste compartimento. Pontes dissulfeto são formadas pela presença da enzima 

catalisadora da reação somente no lúmen do RE (Mellman and Warren, 2000). Com 

essa modificação, as proteínas ficam mais estáveis a mudanças de pH e enzimas 

presentes nas vesículas e organelas que encontrarão adiante. Muitas das proteínas 

também sofrem glicosilação nos seus resíduos de asparagina. A adição de 

oligossacarídeos serve como proteção à degradação, retenção no RE até o dobramento 

correto ou serve como um sinal de transporte para o empacotamento da proteína em 

vesículas adequadas de transporte (Nickel et al., 1998;Nickel and Wieland, 1998). 

A rede trans-Golgi (TNG) é o local principal de modificações protéicas, onde 

ocorrem adição e remoção de açúcares, seleção e empacotamento de moléculas em 

vesículas de transporte para seu destino final, intra ou extracelular (Nickel and Wieland, 

1998).  

À medida que uma proteína migra de um compartimento para outro, ela é 

monitorada de forma que se verifique se esta foi apropriadamente estruturada e 

conjugada a seus complementos adequados. Somente proteínas corretamente 



construídas serão liberadas na superfície celular, enquanto todas as outras são 

degradadas pela célula.  Em todos os níveis da via biossintética-secretória, o transporte 

anterógrado de membranas e proteínas é contrabalanceado pelo transporte retrógrado. 

Isso é necessário por diversos motivos, como o retorno de moléculas que escaparam 

de seus sítios específicos; para o balanço da membrana; para a manutenção da 

integridade funcional de organelas, compartimentos e moléculas repetidamente usadas; 

além do reparo de proteínas. Os principais ciclos de tráfego antero-retrógrado 

acontecem na junção entre o RE e o pré-Golgi, nas cisternas intermediárias do Golgi e 

na rede Trans-Golgi (Mellman and Warren, 2000;Nickel et al., 1998) 

 
1.2.2. Secreção não-clássica 

Apesar da via clássica ser uma maquinaria molecular extremamente eficiente 

para a exportação de proteínas, dois tipos de transporte de proteínas para o meio 

extracelular sem a utilização da rota RE/Golgi em células eucarióticas foram 

descobertos e denominados de vias de secreção não-clássicas ou não convencionais 

(Nickel and Rabouille, 2009;Nickel and Seedorf, 2008;Nickel, 2005;Nickel, 2003). 

Uma delas compreende proteínas que possuem o peptídeo sinal de secreção, 

como a proteína de choque térmico de 150kDa (Hsp150), o regulador transmembrânico 

de fibrose cística (CFTR) e o antígeno comum de linfócitos (CD45), que são inseridos 

no RE, mas atingem a superfície celular numa maquinaria independente de Golgi e/ou 

COPII (Zhang et al., 2009). 

 O outro tipo de transporte corresponde a proteínas citoplasmáticas e nucleares 

que não contém o peptídeo sinal e que são secretadas independentemente do 

RE/Golgi. Nesse tipo de transporte existe a secreção que envolve ou não vesículas 

lipídicas. As proteínas encontradas na secreção independente de lipídeos podem ser 



liberadas por translocação direta através da membrana ou por uma via dependente de 

lisossomos secretórios. As proteínas encontradas na secreção que envolve lipídeos 

podem ser liberadas por microvesículas geradas por “shedding” de membrana 

plasmática ou através de exossomos (Zhang et al., 2009). 

 

1.2.2.1. Proteínas que contém peptídeo sinal. 

Essas proteínas trafegam de maneira não-convencional saindo do RE por um 

mecanismo independente de vesículas COPII ou ultrapassando o Golgi (Fig. 2). 

Embora a maioria das proteínas que contém peptídeo sinal use as vesículas recobertas 

por COPII para deixar o RE, Hsp150 comporta-se diferentemente. Ela não depende das 

proteínas Sec24 e Sec13 do complexo COPII para sair do RE em direção a membrana 

plasmática (Nickel and Rabouille, 2009). 

O transporte da maioria das proteínas de superfície é sensível a droga BFA, 

porém algumas proteínas parecem não sofrer alteração em sua secreção com a adição 

desse metabólito. CD45, um receptor tirosina fosfatase essencial para o 

desenvolvimento de células T, é transportado diretamente para a membrana 

plasmática, independente de BFA, e sem passar pelo Golgi (Nickel and Rabouille, 

2009). 

Outro exemplo de proteína secretada pela via não clássica é a proteína 

transmembrana CFTR, que chega à superfície celular por transporte direto do RE por 

carreadores de COPII. Essa via não é dependente de sintaxina 5, que é necessária 

para o movimento de proteínas recém-sintetizadas para e através do Golgi em todos os 

eucariotos. A deposição de CFTR na membrana plasmática não depende de ARF1, 

proteína essencial no transporte anterógrado. Porém, seu transporte é bloqueado pela 



superexpressão de sintaxina 13, uma t-SNARE residente em endossomos de 

reciclagem e tardios, sugerindo que CFTR pode ser estocada ou ciclada através dos 

compartimentos endossomais de reciclagem antes de ser depositada na membrana 

plasmática (Nickel and Rabouille, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2: Secreção não-clássica de proteínas que contém peptídeo sinal.  
Após inserção do peptídeo sinal no RE, as proteínas são empacotadas em vesículas COPII que 

fusionam diretamente com a membrana plasmática (mecanismo 1). Alternativamente, as vesículas COPII 
podem se fundir com um compartimento endossomal ou lisossomal, e assim ocorrer a fusão com a 
membrana plasmática (mecanismo 2). Proteínas podem também não ser empacotadas em vesículas e se 
fundir diretamente com a membrana plasmática (mecanismo 3) ou podem ser endereçadas ao aparelho 
de Golgi antes de atingirem a membrana, independentemente de SNAREs (mecanismo 4). Adaptado de 
Nickel & Rabouille, 2009. 
 

Todos os modelos propostos para explicar a secreção não-clássica de proteínas 

que contém peptídeo sinal, envolvem a formação de vesículas derivadas do RE (seja 

por COPII ou não). Elas se fusionam diretamente com a membrana plasmática ou com 



compartimentos endossomais, seguido de transporte para a membrana plasmática 

(Zhang et al., 2009) (Fig 2).  

 

 1.2.2.2.Proteínas citoplasmáticas/nucleares 

 Mais de 20 proteínas citoplasmáticas/nucleares já foram descritas sendo 

secretadas por mecanismos não-clássicos. A maioria dessas proteínas possui seu 

papel principal no meio intracelular, porém há proteínas com funções intra e 

extracelulares. Mesmo que todo esse mecanismo ainda não seja totalmente 

esclarecido, já foram propostas 4 vias distintas de secreção não clássica para essas 

proteínas (Nickel, 2003;Thery et al., 2002) (Fig. 3) 

 

 A) Translocação direta através da membrana plasmática 

 Esse mecanismo foi descrito para FGF2 e galectina 1 (Seelenmeyer et al., 2008). 

O FGF2 é inicialmente recrutado por fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato (PtdIns4,5P2) na 

região interna da membrana plasmática. Essa interação é crucial, pois uma redução 

nos níveis celulares de PtdIns4,5P2 resulta numa queda da eficiência de exportação de 

FGF2. A translocação de FGF2 pela membrana não depende de ATP nem de potencial 

de membrana, e não se sabe se ocorre por um transportador ou por uma habilidade de 

FGF2 de inserir-se na membrana (Wegehingel et al., 2008;Temmerman et al., 

2008;Nickel, 2007;Zehe et al., 2006). Por outro lado não se conhece o mecansimo de 

translocação de galectina1, um componente da MEC, mas acredita-se que a ligação a 

seus receptores na membrana plasmática, como por exemplo β-galactosídeos, é parte 

integral do mecanismo de exportação (Seelenmeyer et al., 2005). 

 



 B) Via dependente de lisossomos secretórios 

Os lisossomos secretórios são compartimentos que possuem características 

tanto de lisossomos quanto de grânulos de secreção, abundantes em células 

hematopoiéticas e que participam de respostas inflamatórias e imunes através da 

mobilização do seu conteúdo interno para o exterior (Bonaldi et al., 2003). Esse 

mecanismo inclui alguns membros da família das interleucinas, como a IL-1β (Nickel 

and Rabouille, 2009) e HMGB1 (“High motility Group 1 Protein”), uma proteína nuclear 

que compõe a cromatina e é considerada uma citocina pró-inflamatória (Bonaldi et al., 

2003).  

Durante uma resposta a inflamação, um precurssor de IL-1β é sintetizado e, 

juntamente com caspase 1, protease que converte a IL-1β precurssora na madura, são 

translocados para lisossomos secretórios. Acredita-se que a fusão dos lisossomos 

secretórios com a membrana plasmática, resultando na liberação de IL-1β madura no 

meio extracelular, dependa de ATP (Nickel and Rabouille, 2009;Nickel, 2003).  

 

 C) Microvesículas geradas por “shedding” de membrana  

Microvesículas são relativamente largas e heterogêneas (diâmetro variando de 

100-1000nm) e são liberadas por “shedding” por células viáveis e por células com sinais 

de apoptose ou necrose (Nickel and Rabouille, 2009). “Shedding” de membrana é um 

processo ativo e fisiológico de gerar microvesículas, que necessita de RNA e síntese de 

proteínas e normalmente acompanha ativação celular e crescimento (Mattei et al., 

2009). As microvesículas carregam a maioria dos marcadores de superfície celular, 

porém elas se originam de domínios da membrana plasmática enriquecidos em β1 

integrinas, metaloproteinases, moléculas de adesão celular (CAMs) e moléculas de 



MHCI (complexo principal de histocompatibilidade classe I) (Taverna et al., 2003). As 

microvesículas originadas por “shedding” de membrana plasmática são constituintes 

normais do sangue, e são secretadas por leucócitos, plaquetas, eritrócitos e células 

endoteliais (Ratajczak et al., 2006). Apesar de os mecanismos de seleção de proteínas 

durante a formação das microvesículas por “shedding” ainda não serem completamente 

compreendidos, acredita-se que resultem de um processo de brotamento da membrana 

plasmática que envolve proteínas e lipídeos e desencadeia na fissão da membrana 

plasmática com a liberação das microvesículas (Mattei et al., 2009). 

Esse mecanismo foi descrito para a proteína de Leishmania HASPB (“hydrophilic 

acylated surface protein B”), uma proteína ancorada na membrana plasmática 

(Tournaviti et al., 2007) e para as partículas lipoprotéicas, como apolipoproteínas 

(Panakova et al., 2005). 

 

 4) Exossomos 

 O tráfego de proteínas a partir dos endossomos primários (de distribuição e de 

reciclagem) até os tardios (ET) é mediado por grandes vesículas carreadoras 

endossomais que contêm grandes quantidades de membrana invaginada, e são, 

portanto denominada de corpos multivesiculares (MVBs). Os MVBs possuem vesículas 

intraluminais que podem sofrer digestão endossomal ao se fundirem com lisossomos, 

serem recicladas para membrana ou endereçadas para o ambiente extracelular (van et 

al., 2006;Stoorvogel et al., 2002;van and Heyman, 2002;Denzer et al., 2000). Quando 

os MVBs se fundem com a membrana plasmática, liberando suas vesículas 

intraluminais no espaço extracelular, as vesículas são denominadas exossomos (Fig. 

3).  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Secreção não-clássica de proteínas citoplasmáticas solúveis.  
Quatro mecanismos diferentes de secreção não-clássica para proteínas solúveis foram 

propostos. O primeiro (mecanismo 1) é não vesicular e ocorre por translocação direta do citoplasma para 
a membrana plasmática via recrutamento de PtdIns(4,5)P2 e ancoragem extracelular por proteoglicanos 
de heparan sulfato. O segundo mecanismo não vesicular (mecanismo 2) ocorre por translocação em 
lisossomos secretórios, que se fusionam com a membrana plasmática liberando o conteúdo proteíco. Os 
mecanismos 3 e 4 resultam em vesículas e são conceituados como microvesículas geradas por 
“shedding” de membrana e exossomos, respectivamente. Adaptado de Nickel & Rabouille, 2009. 
 

 

Exossomos são vesículas com tamanho aproximado de 50-90nm secretados por 

diferentes tipos celulares, com linfócitos B e T (Wubbolts et al., 2003;Blanchard et al., 

2002;Skokos et al., 2001b), células dendríticas (Thery et al., 2001), mastócitos (Skokos 

et al., 2001a), células epiteliais (van and Heyman, 2002), plaquetas (Heijnen et al., 

1999), células neurais (Faure et al., 2006), células de tumor (Riteau et al., 2003;Wolfers 

et al., 2001), entre outras (Nickel and Seedorf, 2008;van et al., 2006;Stoorvogel et al., 



2002). Exossomos foram inicialmente descritos sendo secretados por reticulócitos 

(Johnstone et al., 1987). Durante o processo de diferenciação dos reticulócitos em 

eritrócitos, o receptor de transferrina é altamente secretado através de exossomos. 

Esse estudo resumiu a função dos exossomos como um mecanismo de eliminar 

componentes desnecessários ou em excesso, tendo um papel de controle de qualidade 

de moléculas recicladas (de et al., 2004;Johnstone et al., 1987). Porém, vesículas com 

as características de exossomos também foram encontradas em fluidos fisiológicos, 

como plasma (Caby et al., 2005), fluido espinhal cerebral (Vella et al., 2008a), efusão 

tumoral (Andre et al., 2002) e urina (Knepper and Pisitkun, 2007;Pisitkun et al., 2004). 

As proteínas encontradas nos exossomos variam de acordo com o tipo celular de 

onde são secretados e de sua origem endossomal, distinguindo-se de microvesículas e 

corpos apoptóticos (Vella et al., 2008b;Nickel, 2003;Thery et al., 2001). Várias proteínas 

já foram encontradas em exossomos, como: complexo MHC de classe I e II, integrinas, 

tetraspaninas, CAMs, flotilina e receptor de transferrina (de et al., 2004;Thery et al., 

2002). Os exossomos também contêm componentes em comum com muitos tipos 

celulares que os secretam, como as chaperoninas de choque térmico de 70kDa 

(Hsp70) e de 90kDa (Hsp90) (Fevrier and Raposo, 2004a), subunidades das proteínas 

G (van et al., 2006), componentes de lipid rafts (de et al., 2003) como colesterol e 

proteínas ancoradas a glicosil-fosfatidilinositol (GPI) como acetilcolinesterase 

(Johnstone et al., 1987), proteínas do complexo de biogênese (Tsg101, Alix) (Vella and 

Hill, 2008) e clatrina (Denzer et al., 2000). 

A maquinaria responsável pela seleção de proteínas nas vesículas intraluminais 

dos MVBs foi recentemente identificada. Ela consiste numa série de proteínas que se 

ligam a ubiquitina, denominadas Vps (“vacuolar protein sorting”), que constituem 4 



complexos protéicos, ESCRT 0, I, II e III (Complexo endossomal de escolha protéica 

para o transporte) (Bishop, 2003). Esses complexos são transientemente recrutados do 

citoplasma para a membrana endossomal e reconhecem seqüenciamente proteínas 

transmembranas mono-ubiquitinadas e induzem sua inclusão em domínios de 

membrana que geram as vesículas intraluminais dos MVBs (Vella et al., 2008b). A 

seleção de proteínas transmembranas mono-ubiquitinadas é previamente reconhecida 

por proteínas que se ligam a ubiquitina, como Hrs (“hepatocyte growth factor receptor 

substrate”), que se associa num complexo com STAM (molécula adaptadora de 

tradução de sinal), Eps15 (“epidermal growth factor receptor pathway substrate 15") e 

clatrina, formando o complexo ESCRT-0. Hrs recruta Tsg101 (gene tumoral de 

susceptibilidade 101”) do complexo ESCRT-I, que também é capaz de reconhecer sítios 

de ubiquitinação. ESCRT-I recruta ESCRT-III por ESCRT-II (Porto-Carreiro et al., 2005). 

Uma vez completada, a maquinaria dos ESCRT se dissocia da membrana do MVB e é 

reutilizada para outra rodada de escolha de proteínas (Vella et al., 2008b;van et al., 

2006;de et al., 2004) (Fig. 4). 

Exossomos são excelentes candidatos para transferir proteínas entre células 

sem requerer o contato direto célula-célula, o que pode gerar diferentes estímulos 

biológicos. Exossomos derivados de células dendríticas podem modular a imunidade de 

células T (Li et al., 2006;Morelli et al., 2004), além de produzirem respostas anti-

inflamatórias, resultando na diminuição de doenças auto-imunes em modelos animais 

(Bianco et al., 2007;Kim et al., 2007). Estudos recentes demonstraram um papel de 

exossomos no tráfego do vírus HIV (vírus da imunodeficiência humana) (Loomis et al., 

2006) e no tráfego de proteínas neurodegenerativas, como prion (Vella et al., 

2007;Robertson et al., 2006;Faure et al., 2006;Fevrier et al., 2005;Fevrier et al., 2004) e 



precursores amilóides (Rajendran et al., 2006). Esses e outros dados da literatura 

indicam que as células podem explorar a natureza de exossomos derivados de 

endossomos para se comunicarem umas com as outras em situações patológicas 

fornecendo uma nova rota para comunicação célula-célula e, portanto para transmissão 

de um patógeno (Cho et al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4: A biogênese de exossomos.  
 Proteínas na membrana plasmática podem ser endocitadas e incorporadas na membrana de 
corpos multivesiculares (MVBs) de origem endossomal. A maquinaria responsável pelo selecionamento 
das proteínas nas vesículas intraluminais dos MVBs (ESCRT 0, I, II e III) é recrutada sequencialmente e 
se dissocia das vesículas após a seleção. Os MVBs podem se fundir com a membrana plasmática, 
liberando as vesículas intraluminais no meio extracelular como exossomos. Adaptado de Knepper & 
Pisitkun, 2007. 
 
 
 
 
 
 



1.3. Enfermidades do SN: as Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis 

(TSE) como modelo 

        As TSEs , são desordens neurodegenerativas fatais que afetam humanos e outros 

animais (Mallucci and Collinge, 2005). Em humanos este grupo de doenças inclui o 

Kuru, a doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD), a síndrome de Gerstmann-Straussler 

(GSS) e a Insônia Familial Fatal (IFF). Também são conhecidas formas animais como 

o scrapie em ovelhas e cabras, a Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) em gado e 

encefalopatias em outros animais como gatos e alces (Prusiner, 1996a;Prusiner, 

1996b). Cada uma dessas doenças apresenta suas particularidades clínicas, mas de 

modo geral estas desordens se caracterizam por demência, disfunções motoras como 

ataxia cerebelar (Will, 2003a;Harris, 2000) e um longo período de incubação, que pode 

variar de 1,5 a 40 anos (Will, 2003b). As características neuropatológicas incluem 

neurodegeneração espongiforme, perda neuronal, ativação glial e acúmulo de 

agregados amilóides – mais proeminentes na GSS e no Kuru (Mabbott and 

Macpherson, 2006). 

Os primeiros casos de CJD foram descritos na década de 20 por Creutzfeldt, 

(1920) e Jakob (1921). Em 1950, Carleton Gajdusek e colaboradores descreveram o 

kuru em nativos da Nova Guiné, observando que a doença era transmitida entre os 

membros do grupo através de rituais canibalísticos (Gajdusek and ZIGAS, 1957). 

Desde que foram apontadas as similaridades neuropatológicas entre o Kuru e o 

scrapie, a primeira TSE a ser descrita, os pesquisadores passaram a procurar pelo 

agente etiológico destas encefalopatias. Vários dados demonstravam que a 

infectividade por scrapie poderia ser reduzida por procedimentos que hidrolizavam ou 

modificavam proteínas (como proteases, SDS, sais caotrópicos e fenol), mas era 



resistente a procedimentos que alteravam ácidos nucléicos (nuclease e irradiação por 

luz ultravioleta) (Prusiner et al., 1998). Estes dados levaram Prusiner em 1982 a propôr 

o termo prion, derivado do inglês “proteinaceous and infectious”, para nomear 

partículas infecciosas que eram resistentes aos tratamentos que modificavam os 

ácidos nucléicos (Prusiner, 1982;Prusiner et al., 1982).  Logo depois, a partir da 

purificação de prions em cérebro de hamster infectado com scrapie, identificou-se uma 

proteína com massa molecular de 27 a 30 KDa (PrP27-30). Nos cérebros de animais 

não infectados com scrapie também foi identificada uma proteína com a mesma massa 

molecular, mas que não era mais detectável após o tratamento e digestão enzimática 

com Proteinase K. Estudos demonstraram que os níveis de mRNA da proteína prion 

eram similares em tecidos infectados e não infectados (Prusiner et al., 1998), levando 

a proposição da existência de uma proteína prion endógena. Mais tarde o gene para 

esta proteína foi identificado, mostrando que a proteína prion scrapie, PrPSc, é 

codificada no genoma do próprio hospedeiro dando origem a uma isoforma normal 

denominada proteína prion, PrPC.  

De acordo com a hipótese proposta, PrPSc induz alterações conformacionais na 

proteína prion (PrPC), levando a geração de novas moléculas de PrPSc em uma reação 

autocatalítica (Harris, 1999b). Apesar de ter sido intensamente criticada quando 

proposta existem hoje fortes evidências de que esta idéia é correta. A produção in vitro 

de prions infecciosos de mamíferos à partir de PrPC recombinante corrobora a 

hipótese (Castilla et al., 2005;Legname et al., 2004). Dessa forma as doenças por 

prions representam um novo mecanismo patogênico baseado na auto-propagação de 

alterações conformacionais de uma proteína. Apesar dos mecanismos de propagação 

destas encefalopatias não serem completamente escarecidos, sabe-se que as 



doenças priônicas podem ser causadas por mutações no gene da proteína prion 

humana (PRNP), por infecção (através da inoculação ou ingestão de PrPSc) ou por 

eventos esporádicos que levam à formação de PrPSc (Kovacs and Budka, 

2008;Wadsworth et al., 2003). As formas de TSEs e as espécies afetadas estão 

listados na Tabela 1. 

 

Doença  Espécie afetada Rota de transmissão 

Variante de Creutzfeldt-
Jakob (vCJD) Humanos 

Ingestão de carne contaminada com BSE. 
Dois casos associados com transfusão de 

sangue 
Creutzfeldt-Jakob 

esporádica Humanos Desconhecida. Mutações somáticas ou 
conversão espontânea de PrPc em PrPsc? 

Creutzfeldt-Jakob 
iatrogênica Humanos 

Exposição médica acidental a tecidos 
contaminados com CJD ou produtos de 

tecidos 
(enxertos de dura-mater, hormônio de 

crescimento) 

Creutzfeldt-Jakob familial Humanos 
Associadas com mutações no gene PRNP 
  (D178N, V129, E200K, inserção de 
octarepeat) 

Síndrome de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker Humanos Associadas com mutações no gene PRNP 

(P102L, A117V, F198S, Q217R) 

Insônia Familiar Fatal Humanos Associadas com mutações no gene PRNP 
(D178N, M129) 

Insônia Fatal Esporádica  Humanos Mutação somática ou conversão 
espontânea  

Kuru  Humanos  Ritual canibalista 
em tribos Fore da Nova Guiné  

Scrapie  Ovelhas, cabras 

Adquirida (pela ingestão), transmissão 
horizontal, transmissão vertical não 

esclarecida 
(ovelhas geneticamente suceptíveis) 

Encefalopatia Bovina 
Espongiforme (BSE) Gado Ingestão de carne contaminada com BSE 

ou farinha feita de ossos  

Doença Crônica 
enfraquecedora 

Cervos, cervo de cauda 
branca, alce 

Adquirida (pela ingestão), transmissão 
horizontal, transmissão vertical não 

esclarecida  
Encefalopatia Espongiforme 

Felina 
Gatos domésticos e de 

zoológicos 
Ingestão de alimentos contaminados com 

BSE  
Encefalopatia transmissível 

de marta Marta Adquirida (ingestão); fonte desconhecida 
(por prions de ovelhas e bovino ?) 

 

Tabela 1: Alguns exemplos de Doenças Priônicas (Adaptada de Mabbott e MacPherson, 2006). 

 

 

 



1.4. A proteína prion (PrPC)  
A proteína prion é constitutivamente expressa em vários tecidos, principalmente 

no cérebro de animais e humanos (Aguzzi and Polymenidou, 2004). No SNC de 

adultos os níveis de mRNA para PrPC são altamente regulados durante o 

desenvolvimento, e são amplamente distribuídos com particular concentração em 

neurônios neocorticais e hipocampais, células cerebelares de Purkinje e neurônios 

motores espinhais (Martins and Brentani, 2002;Harris, 1999a).  

O gene que codifica PrPC (denominado de PRNP em humanos e Prnp em 

camundongos) contém 3 exons em camundongos, ratos, ovelhas e cabras e dois 

exons em humanos (cromossomo 20), sendo que toda a fase de aberta de leitura está 

contida em um único exon (Prusiner et al., 1998).  

O gene para PrPC de mamíferos codifica uma proteína de aproximadamente 250 

aminoácidos que contêm vários domínios distintos, incluindo um peptídeo sinal N-

terminal, uma série de octapeptídeos repetidos, ricos em prolina e glicina, um 

segmento hidrofóbico central 3 α-hélices e uma região C-terminal que atua como sinal 

para adição de uma âncora de GPI (Harris, 1999a). O precursor de PrPC é direcionado 

ao lúmem do retículo endoplasmático devido à presença de um peptídeo sinal de 22 

aminoácidos na região N-terminal. No retículo, ocorre a clivagem deste peptídeo sinal 

e de um outro contendo 23 aminoácidos localizados na extremidade C-terminal, 

permitindo a adição da âncora de GPI nesta região. A proteína é então direcionada 

para o Golgi onde sofre glicosilação dos resíduos de asparagina 180 e 196, bem como 

adição de ácido siálico nas cadeias oligossacarídicas, e formação de uma única ponte 

dissulfeto entre os aminoácidos 178 e 213, gerando a proteína madura com 

conformação adequada que será direcionada para membrana plasmática (Fig. 5A). A 



massa molecular de PrPC pode variar de 18 a 33 KDa de acordo com o seu nível de 

glicosilação, ou seja, deglicosilada, mono ou diglicosilada (Wickner et al., 2009;Brown 

et al., 2001;Brown, 2001).  

Em relação à estrutura terciária, análises de cristalografia de Raio-X e 

espectroscopia de Resonância Magnética Nuclear (RMN) de PrPC recombinante ou 

derivada do cérebro revelaram uma estrutura tri-dimensional formada por uma região 

N-terminal desordenada (resíduos 23-124) e uma região C-terminal (resíduos 125-228) 

composta de 3 α-hélices e duas curtas folhas-β adjacentes à primeira α-hélice (Harris 

and True, 2006). Esta proteína madura localiza-se na superfície externa da membrana 

plasmática (Fig. 5B), em domínios ricos em colesterol e esfingomielina, conhecidos 

como lipid rafts (Hicks et al., 2006). 

 Propostos há mais de quinze anos atrás, os lipid rafts foram originalmente 

definidos como sendo frações da membrana insolúveis em detergente Triton X-100 a 

4°C (Simons and Ikonen, 1997;Brown and Rose, 1992). Atualmente, sabe-se que estas 

estruturas formam microdomínios altamentente dinâmicos na membrana plasmática, e 

estão envolvidos no tráfego e sinalização de diversas moléculas (Simons and Toomre, 

2000). Uma das mais importantes propriedades dos lipid rafts é a sua capacidade de 

excluir e incluir vários tipos de proteínas (Le and Wrana, 2005b). 

Em relação à PrPSc, apesar desta proteína possuir a mesma seqüência de 

aminoácidos e a mesma estrutura primária de PrPC, ainda não foi possível resolver a 

estrutura terciária de PrPSc sobretudo pela alta tendência desta proteína de formar 

grandes e heterogêneos agregados, que dificultam a análise por técnicas de alta 

resolução (Wickner et al., 2009;Pinheiro, 2006;Harris and True, 2006).  Estudos de 

RMN mostraram que as duas isoformas são muito diferentes em relação à estrutura 



secundária, com PrPSc contendo uma proporção muito maior de folhas-β do que PrPC 

(45% comparado à 3% em PrPC) (Prusiner et al., 1998).  
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Figura 5. A: Estrutura primária da proteína PrPC de camundongo. A proteína é ancorada por GPI, 
apresenta um peptídeo sinal para direcionar a entrada no retículo endoplasmático e um sinal para 
ligação de GPI. PrPC pode ser glicosilada tanto na asparagina 180 como na 196. A proteína possui 
ainda um segmento bastante hidrofóbico (aas 112-145) e uma ponte dissulfeto. As quatro seqüências 
repetitivas (51-90) podem ligar íons cobre e a maioria dos mamíferos apresenta uma seqüência 
repetitiva extra incompleta (adaptado de Brown, 2001). B: Localização de PrPC  na membrana celular. 
PrPC  é incorporado no lado externo da membrana plasmática através de sua âncora de GPI. A proteína 
madura possui um domínio C-terminal enovelado em α-hélices e folha-β anti-paralela (representadas 
em azul e verde respectivamente); o domínio N-terminal é desordenado, compreendendo quase metade 
da cadeia polipetídica (representado em vermelho e cinza). As esferas alaranjadas representam os 
oligossacarídeos adicionados nos dois sítios de asparagina (adaptado de Pinheiro, 2006). 

 
 
 

 
 



1.5. Tráfego de PrPC e PrPSC 
 O mecanismo pelo qual PrPC é endocitado pela célula ainda é alvo de debate. 

Sabe-se que PrPC cicla constitutivamente entre compartimentos intracelulares e a 

membrana plasmática, porém o papel biológico de sua internalização é desconhecido 

(Marijanovic et al., 2009;Campana et al., 2005).  

 Já foi demonstrado que proteínas ancoradas por GPI podem ser endocitadas via 

clatrina se elas forem capazes de se ligar a receptores transmembrana que possuem os 

motivos protéicos necessários para o recrutamento desta maquinaria (Czekay et al., 

2001;Conese et al., 1995;Nykjaer et al., 1992). Além desta possibilidade, já foi 

demonstrado que essas proteínas também podem ser internalizadas por vias 

independentes de clatrina, como por exemplo, através de cavéolas (Mayor and 

Riezman, 2004).  

 No caso de PrPC, Sunyach e colaboradores (2003) mostraram que PrPC deixa os 

domínios “rafts” e é deslocado para regiões da membrana sem “rafts”, sendo 

endocitada por VCC de maneira dependente da região N-terminal (Sunyach et al., 

2003). Taylor e colaboradores (2005) confirmaram estes resultados, mostrando que 

íons cobre se ligam aos octapeptídeos repetidos de PrPC, promovendo sua dissociação 

dos lipid rafts, ao mesmo tempo que a região N-terminal se associa com um adaptador 

transmembrana promovendo sua endocitose pela via dependente de clatrina (Taylor et 

al., 2005). Conjuntamente, estes resultados sugerem que PrPC é internalizado pela via 

clássica (Fig. 6) (Prado et al., 2004;Magalhaes et al., 2002;Santos et al., 2001).  

 Magalhães e colaboradores (2005) mostraram que a co-transfecção de células 

SN56 com PrPC–GFP e um mutante dominante negativo de dinamina altera a 

distribuição de PrPC–GFP e prejudica a internalização desta proteína induzida por 



cobre. Já a co-transfecção com AP180-C (um inibidor específico da endocitose 

mediada por clatrina), não altera a distribuição de PrPC–GFP, e diminui apenas 

parcialmente sua endocitose induzida por cobre (Magalhaes et al., 2005). Estes 

resultados sugerem que outras vias independentes de clatrina estão envolvidas na 

internalização de PrPC, possivelmente alguma outra via dependente de dinamina, como 

as cavéolas (Marijanovic et al., 2009).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 6: Endocitose e localização subcelular de PrPC.   
 É proposto que PrPC siga a mesma via biossintética que as outras proteínas ancoradas por GPI, 
sendo direcionada do RE para o Golgi e deste para a membrana plasmática. Da membrana, PrPC  pode 
ser constitutivamente internalizado através de vias dependentes e independentes de clatrina. Em 
neurônios, já foi demonstrado a presença de PrPC em endosomas positivos para Rab5 e Golgi, e a 
presença de PrPSc em endosomas tardios/lisosomas. A conversão de PrPSc em PrPC parece ser 
influenciada pelas GTPases Rab6a, envolvida no transporte retrógrado para o RE, e Rab4, envolvida na 
reciclagem de PrPC para a membrana, representadas no esquema acima (adaptado de Prado et al., 
2004).  
 
 

 Foi demonstrado em células N2a e CHO (“Chinese hamster ovary cells”) que 

PrPC é encontrado em domínios do tipo cavéola e é internalizado através da mesma, se 



colocalizando com marcadores de endosomas tardios e lisosomas (Peters et al., 2003) 

(Fig. 6).  

 Apesar de estes dados sugerirem cavéolas como uma via constitutiva para a 

endocitose de PrPC, eles são questionáveis. Já foi demonstrado que proteínas 

ancoradas por GPI, que não são constitutivamente encontradas em cavéolas, podem 

ser deslocadas para estes domínios na presença de fixadores (Mayor and Riezman, 

2004). Além disso, tendo em vista que as cavéolas não são expressas em neurônios de 

mamíferos adultos, esta pode ser uma via irrelevante para o tráfego de prions nestas 

células (Morris et al., 2006).  

 Em relação à PrPSc, estudos em células de neuroblastoma infectados com 

scrapie mostraram que esta proteína é encontrada na superfície celular ou em 

endosomas, podendo ser seqüestrada por lisossomas (Borchelt et al., 1992;Caughey et 

al., 1991;Caughey and Raymond, 1991;McKinley et al., 1991). Outros estudos 

mostraram que PrPSc é localizada em estruturas do tipo cavéola, em endosomas tardios 

e lisossomas, no RE e no núcleo (Magalhaes et al., 2005;Pimpinelli et al., 2005;Harris, 

1999a;Caughey et al., 1991). 

 Pimpinelli e colaboradores (2005) também mostraram que PrPSc segue uma rota 

endocítica diferente de PrPC. Neste trabalho os autores mostraram que PrPSc é 

encontrado em vesículas positivas para Flotilina 1, e não passa por endosomas 

primários (Pimpinelli et al., 2005).  

 O achado de PrPC e sua isoforma infecciosa PrPSc associados a exossomos 

revela a possibilidade de participação de exossomos na propagação de prion (Vella et 

al., 2007;Fevrier et al., 2005). Através de ensaios de imunodetecção, espectrometria de 

massa e análise morfológica de meio de cultivo de células epiteliais e de Schwann, foi 



mostrada a associação de PrPC e PrPSc em exossomos. Além disso, PrPSc contidos em 

exossomos quando inoculados em animais transgênicos induzem uma desordem 

neurológica típica de doença por prions (Fevrier and Raposo, 2004b). Estudos recentes 

com plaquetas sugerem um papel para exossomos em doença priônicas (Robertson et 

al., 2006).  

Fauré e colaboradores (2006) mostraram que exossomos são liberados por 

neurônios e células gliais, propondo que estas estruturas possam exercer um papel 

regulatório nas sinapses, além de atuar na comunicação celular (Faure et al., 2006). Já 

foi verificado que PrPC endocitado não é recrutado diretamente para o RE e Golgi, mas 

sim para compartimentos endocíticos, tipicamente MVBs e lisossomos (Peters et al., 

2003;Mironov, Jr. et al., 2003;Laine et al., 2001).  

 

1.6. Funções de PrPC 

A identificação de um estado sub-clínico da infecção por prion, no qual os 

animais apresentam altos níveis de infectividade sem manifestações clínicas tem 

levados os pesquisadores a questionarem se a neurodegeneração vista nestas 

encefalopatias é diretamente causada por PrPSc (Wickner et al., 2009). Vários modelos 

experimentais parecem desacoplar a propagação de prion da neurotoxicidade; de fato, 

agentes terapêuticos que diminuem o acúmulo de PrPSc prolongam o período de 

incubação, mas não previnem a neurodegeneração e morte (Mallucci and Collinge, 

2005). Embora não se saiba exatamente qual é a forma neurotóxica de prion, sabe-se 

que a toxicidade e infecção só ocorrem na presença de PrPC (Bueler et al., 1993). 

Esse fato sugere que a neurodegeneração por prion possa resultar da perda de função 

da proteína normal, PrPC (Martins et al., 2002). A alta homologia e conservação de 



PrPC entre as espécies sugerem um papel fisiológico importante para esta proteína 

(Linden et al., 2008). 

 

1.6.1. Depleções de PrPC ou domínios da molécula e sua correlação com 

perda de função. 

 Uma abordagem utilizada para estudar a função fisiológica de PrPC  foi a geração 

de camundongos nocautes para esta proteína (Nicolas et al., 2009). Desde o início dos 

anos 90, diferentes contruções de animais deficientes para o gene Prnp (Prnp0/0 e   

Prnp-/-) foram geradas (Manson et al., 1994;Bueler et al., 1992). 

 De modo geral, os camundongos nocautes para PrPC  são viáveis e saudáveis, e 

não apresentam defeitos óbvios nas funções bioquímicas e neurofisiológicas (Mallucci 

et al., 2002;Keshet et al., 1999). Entretanto, estudos posteriores demonstraram 

alterações sutis em certas características destes animais, em especial modificações na 

neurotransmissão e plasticidade sináptica (Prestori et al., 2008;Maglio et al., 

2004;Collinge et al., 1994), memória hipocampal (Criado et al., 2005) e ritmos 

circadianos (Tobler et al., 1997;Tobler et al., 1996). Interessantemente, animais 

deficientes para PrPC apresentam maior sensibilidades a condições estressantes que 

levam a morte neuronal, especialmente devido a sua hiperexcitabilidade (Rangel et al., 

2007;Weise et al., 2006;Shyu et al., 2005;McLennan et al., 2004;Weise et al., 

2004;Walz et al., 1999). 

  Algumas das linhagens geradas, após algumas semanas de vida, 

desenvolveram uma progressiva degeneração das células cerebelares de Purkinje 

com ataxia na idade mais avaçada (Rossi et al., 2001;Moore et al., 1999;Sakaguchi et 

al., 1996).  Esse fenótipo foi originalmente atribuído a ausência de PrPC, entretanto, 



David Westaway e colaboradores mostraram que na verdade a remoção do gene Prnp 

nesses animais leva a uma expressão aumentada de um gene “downstream” a Prnp 

que codifica uma proteína neurotóxica, a proteína Doppel (Moore et al., 1999). O mais 

interessante, porém, é que a neurodegeneração dependente de Doppel é abolida em 

células que expressam PrPC, indicando que estas duas proteínas podem competir por 

um ligante ou receptor comum envolvido na transdução de sinais neuroprotetores 

quando ligado a PrPC (Kovacs and Budka, 2008;Mallucci and Collinge, 2005).  

 Portanto, apesar de existirem mecanismos que compensem a ausência de PrPC, 

eles não são suficientes para manter o limiar de excitabilidade que pode estar 

envolvido na morte neuronal devida a ausência de PrPC (Nicolas et al., 2009;Kovacs 

and Budka, 2008). 

 Adicionalmente, foram geradas diversas linhagens de camundongos deficientes 

para PrPC re-expressando formas mutadas ou deleções em Prnp. Nesses animais foi 

possível observar anormalidades fenotípicas, como nas deleções dos aminoácidos 32-

121 (PrPΔ32-121) ou 32-134 (PrPΔ32-134) nas quais os animais passaram a 

apresentar ataxia severa, apoptose no cerebelo, perda axonal na medula espinhal e 

substância branca do cerebelo e alta taxa de desmielinização (leucodistrofia) (Kovacs 

and Budka, 2008;Radovanovic et al., 2005;Shmerling et al., 1998). Interessantemente, a 

re-expressão de PrPC em neurônios e glia é necessária para a completa reversão do 

fenótipo degenerativo (Nicolas et al., 2009;Kovacs and Budka, 2008). O fenótipo mais 

aparente foi observado em animais expressando uma deleção menor (PrPΔ105-125). 

Estes animais desenvolveram uma severa enfermidade dentro de duas semanas após 

o nascimento, com diminuição do tamanho e peso corporal, imobilidade, 

comprometimento de reflexo de orientação, com progressão ao óbito em um mês. A 



avaliação histopatológica demonstrou uma severa atrofia cerebelar, com perda de 

neurônios granulares e gliose reativa (Nicolas et al., 2009;Li et al., 2007). 

 Além da construção de camundongos com deleções de domínios funcionais de 

PrPC, também foram gerados animais transgênicos que carregam mutações do gene 

Prnp humano associado a doenças. O domínio de PrPC humano compreendido entre os 

aminoácidos 95 a 135 (equivalente aos aminoácidos 94 a 134 no gene de camundongo) 

apresenta 5 mutações pontuais (P102L, P105L, G114V, A117V and G131V), todas 

associadas a GSS. Estas mutações estão dentro do domínio no qual a deleção causa 

degeneração no camundongo, como discutido acima. Adicionalmente, foi demonstrado 

que animais que superexpressam um transgene com a mutação no códon 102 

apresentam neurodegeneração espontânea, mas sem a detecção de PrPSc (Martins et 

al., 2009;Telling et al., 1996).  

 A deleção de domínios específicos de PrPC em animais transgênicos ou a 

presença de mutações no gene Prnp em humanos com doença de prion pode estar 

relacionada com a alteração de recrutamento de proteínas ligantes de PrPC, que 

formam um complexo multiprotéico (Linden et al., 2008;Martins et al., 2002), em 

particular aquelas que já foram caracterizadas por apresentar propriedades 

neurotróficas. Adicionalmente, a composição destes complexos pode variar de acordo 

com o tipo celular (neurônios e glia), o que explicaria em parte, a grande variedade de 

fenótipos degenerativos observado em animais transgênicos e em pacientes com 

doença de prion (Martins et al., 2009). 

 

 

 



1.6.2. Interações moleculares de PrPC 

Já foi demostrado que PrPC se liga a íons cobre através de quatro octarepetições 

peptídicas localizadas na região N-terminal (Brown et al., 1997). Esta capacidade de 

ligação a íons cobre sugere um papel na homeostase destes íons e prevenção a danos 

oxidativos; de fato, vários trabalhos mostram que PrPC possui atividade antioxidante e 

que a ausência desta proteína torna as células mais susceptíveis ao estresse oxidativo 

(Westergard et al., 2007;Haigh et al., 2005;Brown et al., 2001). 

 As regiões deletadas na molécula de PrPC, como descrito acima são 

caracterizadas como domínios funcionais com importantes interações tróficas, uma vez 

que estão associadas com a ligação de outras moléculas na superfície celular, que 

possivelmente compõem uma complexa rede de interações multi-protéicas (Fig. 7) 

(Linden et al., 2008).  

As deleções localizadas dentro da região N-terminal, um domínio menos 

estruturado que permite uma maior acessibilidade a interações, propiciam explorar a 

relevância da interação de PrPC com diversas moléculas, tais como proteoglicanos de 

heparan sulfato (Warner et al., 2002), vitronectina (Hajj et al., 2007), receptor de 

lipoproteína tipo 1 (LRP1) (Taylor and Hooper, 2007) e stress inducible protein 1 (STI1) 

(Zanata et al., 2002). Em relação às deleções da região C-terminal, já foi demonstrado 

a interação com receptor de laminina (37LRP/67LR) (Rieger et al., 1997), laminina 

(Graner et al., 2000a;Graner et al., 2000b), molécula de adesão neuronal (NCAM) 

(Santuccione et al., 2005;Schmitt-Ulms et al., 2001), canais de voltagem dependentes 

de cálcio (VGCC) (Fuhrmann et al., 2006;Herms et al., 2000;Whatley et al., 1995) e, 

recentemente, também foi descrita a interação de PrPC com um canal de potássio 

(TREK) (Azzalin et al., 2006). Uma das características que todos estes ligantes têm em 



comum, é a capacidade de exercer efeitos neurotróficos, sugerindo que PrPC também 

possa apresentar um papel de receptor ou co-receptor para fatores neurotróficos (Fig. 

7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Ligantes de PrPC envolvidos com atividade neurotrófica.  
A, PrPC interage diretamente com proteínas da MEC, laminina (Ln) e vitronectina (Vn), com 

receptor de laminina (37LRP/67LR), possivelmente formando um complexo multiprotéico envolvido com 
neuritogênese e formação de memória. A interação de PrPC com receptor de laminina é mediada por 
proteoglicanos de heparan sulfato (HSPG). Os receptores de MEC, integrinas também participam no 
complexo. B, PrPC interage com STI1, mediando neuroproteção e neuritogênese através de vias de 
sinalização independentes (PKA e ERK1/2). C, NCAM interage com PrPC através de contato cis ou trans, 
promovendo neuritogênese através da ativação de Fyn kinase. Adaptado de Martins et al. 2009. 
 

1.6.2.1. Moléculas de adesão e MEC 

 PrPC interage com NCAM (Schmitt-Ulms et al., 2001), levando a estabilização de 

NCAM nos lipid rafts e através da ativação de p59fyn promove neuritogênese e adesão 

neuronal (Santuccione et al., 2005) (Fig. 7C). Componentes da matriz extracelular 

(MEC), incluindo receptores de superfície, também já foram caracterizados como 

ligantes de PrPC, demonstrando a importância dessa proteína na organização correta e 



funcional da MEC, que por sua vez apresenta um papel bem estabelecido na 

sobrevivência, migração e diferenciação celular do SN (Venstrom and Reichardt, 1993). 

Primeiramente foi identificada a interação de PrPC com o receptor de laminina 

37LRP/67LR (Rieger et al., 1997), envolvido em processos como direcionamento e 

motilidade de filopódios, modulação de expressão gênica e na facilitação da interação 

laminina-integrina (Nelson et al., 2008). Adicionalmente, PrPC interage com 

glicosaminoglicanos (Gonzalez-Iglesias et al., 2002), proteoglicanos (Keshet et al., 

2000), heparina e heparan sulfato (Warner et al., 2002), porém nestes estudos não foi 

associada nenhuma função celular a PrPC.  

 Também foi identificada a interação específica e de alta afinidade entre PrPC e 

laminina (Graner et al., 2000a;Graner et al., 2000b), a mais importante proteína não-

colagênica da MEC (Paulsson et al., 1986). Já é amplamente conhecido o papel de 

laminina na promoção de crescimento neurítico, alterando a velocidade e direção de 

cones de crescimento através de sua interação com diversas isoformas de receptores 

integrinas, além de outros, como receptor de laminina (LR/LRP) e receptor distroglicana 

(Luckenbill-Edds, 1997). Em relação a interação PrPC-laminina, nosso grupo 

demonstrou que o complexo PrPC-laminina medeia neuritogênese, tanto em células PC-

12 quanto em células de cultura primária de hipocampo de ratos e camundongos. 

Nosso grupo também mapeou os domínios de interação entre PrPC (entre os 

aminoácidos 173-192) e laminina, que acontece dentro de um domínio da cadeia γ1 de 

laminina, entre os aminoácidos 1575-1584 (Graner et al., 2000a;Graner et al., 2000b). 

O complexo PrPC-laminina também está envolvido na consolidação da memória de 

longa duração sendo que este processo requer a ativação de vias clássicas de 

sinalização (PKA/ERK) (Coitinho et al., 2006) (Fig. 7A). 



Diversos trabalhos demonstraram que o peptídeo que mimetiza o domínio γ1 é 

importante para o crescimento neurítico e outras atividades neurotróficas (Liesi et al., 

1989), como mielinização de axônios e regeneração de axônios no SNP (Chen and 

Strickland, 2003) e SNC (Grimpe et al., 2002). Também foi identificado que o tripeptídeo 

terminal da seqüência de γ1 (KDI) é responsável por sua atividade biológica (Liesi et al., 

2001b). O KDI apresenta importante atividade neuroprotetora em modelos de traumas 

agudos e de doenças neurológicas crônicas, prevenindo a morte neuronal induzida por 

ácido caínico (Wiksten et al., 2004) ou 6-hidróxi-dopamina (6-OHDO), que leva a morte 

neuronal crônica similar ao observado na doença de Parkinson (Vaananen et al., 2006). 

KDI também estimula regeneração da medula espinhal após transecção experimental 

(Wiksten et al., 2004).  

Nosso grupo caracterizou ainda a interação de PrPC com outra molécula de 

MEC, a vitronectina e demonstramos que esta associação está envolvida na 

axonogênese de neurônios de gânglios da raiz dorsal (Hajj et al., 2007). Esse fenótipo 

descrito é consistente com dados da literatura que apontam o envolvimento de 

vitronectina na diferenciação e axonogênese de neurônios motores, através da 

interação com o morfógeno Sonic Hedgehog (Pons and Marti, 2000), em células 

ganglionares da retina (Brocco and Panzetta, 1999) e em células de neuroblastoma 

(Leskawa et al., 1995;Arcangeli et al., 1993). Foi ainda verificado que PrPC modula a 

atividade de receptores de vitronectina, como a integrina αvβ3, controlando o 

crescimento axonal (Hajj et al., 2007). 

 

 

 



1.6.2.2. Receptores de neurotransmissores 

 Trabalhos da literatura têm demonstrado que componentes do sistema 

glutamatérgico também podem interagir direta ou indiretamente com PrPC modulando 

seus sinais. Entre os diversos fenótipos apresentados pelas cepas de animais 

deficientes para PrPC, muitos deles tem o neurotransmissor glutamato como seu 

principal mediador, incluindo aumento da suceptibilidade a isquemia (McLennan et al., 

2004), hipersensibilidade a convulsões (Walz et al., 1999), morte neuronal (Rangel et 

al., 2007) e comprometimento de aprendizagem espacial (Collinge et al., 1994), 

sugerindo que receptores e transportadores de glutamato podem ser importantes 

parceiros de PrPC. De fato, um trabalho recente demonstrou a conexão direta entre 

PrPC e o sistema glutamatérgico (Khosravani et al., 2008). Neste trabalho, os autores 

demonstraram que PrPC exerce uma importante regulação negativa na atividade de 

receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), o que explicaria a hipersensibilidade de 

neurônios deficientes de PrPC. Este efeito parece ser específico para este receptor 

uma vez que receptores β-amino-3-hidroxil-5-metil-4-isoxazol-propionato (AMPA) 

apresentam atividade normal em animais deficientes pra PrPC (Khosravani et al., 

2008). 

Trabalhos recentes mostraram que PrPC pode induzir uma potencialização na 

liberação de acetilcolina (Re et al., 2006) e também regula positivamente a proliferação 

de precursores neurais durante a neurogênese em mamíferos adultos e em 

desenvolvimento (Steele et al., 2006). Este trabalho sugere um importante papel de 

PrPc  na neurogênese e diferenciação  neuronal. 

Também foi demonstrado a associação de PrPC com receptores de serotonina 

(Mouillet-Richard et al., 2007). Esta interação foi determinada em uma linhagem 



imortalizada de progenitores ectodermais (Mouillet-Richard et al., 2000). Quando estas 

células são diferenciadas em neurônios serotoninérgicos, PrPC ativa receptores 5-HT2A 

levando a um aumento na atividade de Fosfolipase A2, e através da inibição de 

receptores 5-HT1B/D leva ao aumento da atividade de adenilato ciclase. Portanto, PrPC 

pode atuar como modulador da função serotoninérgica (Mouillet-Richard et al., 2005). 

 

1.6.2.3. A interação de PrPC com STI1 

    Outra proteína que teve sua interação com PrPC identificada por nosso grupo, foi 

a  Stress Inducible Protein 1 (STI1) (Zanata et al., 2002;Martins et al., 1997). STI1 é 

uma co-chaperona homóloga a proteína organizadora da Hsp70 e Hsp90 (Hop) em 

humanos, envolvida no enovelamento de proteínas recém formadas (Song and 

Masison, 2005).  

   As chaperonas são proteínas que atuam no enovelamento e estabilização de 

polipeptídeos recém sintetizados. Além disso, elas também atuam no direcionamento 

de proteínas mal enoveladas para degradação (McClellan et al., 2005). A principal 

família de chaperonas moleculares são as proteínas de choque térmico (Hsps) que 

são classificadas de acordo com sua massa molecular em kDa. A proteína de choque 

térmico de 70 kDa (Hsp70) reconhece curtas extensões de polipeptídeos hidrofóbicos 

que estão em uma conformação linear, auxiliando-os a adotar e manter conformações 

nativas (Young et al., 2004). Ela também atua durante alguns processos celulares nos 

quais as proteínas estão parcialmente enoveladas, como transporte através da 

membrana (Song et al., 2005). Desde leveduras a mamíferos, a proteína de choque 

térmico de 90 kDa (Hsp90) atua no enovelamento de diversos grupos de proteínas 

como fatores de transcrição, cinases regulatórias entre outras.  



 A atividade do complexo Hsp70-Hsp90 é modulada por um grande número de 

outras proteínas, que interagem diretamente e especificamente com uma ou com as 

duas chaperonas (Young et al., 2004). Dentre estes co-fatores, chamados co-

chaperonas, está a Hsp40, que interage com as proteínas ‘clientes’ direcionando-as 

para Hsp70. Em seguida, a STI1 ou Hop se liga simultaneamente à Hsp70 e Hsp90 

aproximando estas duas chaperonas para que o substrato seja transferido e o 

enovelamento completado (Song and Masison, 2005).  

 Hsp70 e Hsp90 interagem respectivamente nas regiões N-terminal e C-terminal 

de STI1, através de motivos específicos de tetratricopeptídeos repetidos (TPR) (Fig. 

8A). Estes motivos TPRs são domínios formados por sequências repetidas de 34 

aminoácidos degenerados, presentes em um grande número de proteínas (Young et 

al., 2004).  Proteínas que contém motivos TPR participam do controle do ciclo celular, 

transcrição, auxiliam na conformação protéica, transporte e translocação, transdução 

de sinal, metabolismo de glicose, liberação de neurotransmissores e “splicing” de RNA 

(Blatch and Lassle, 1999;Das et al., 1998). Estudos de modelagem e cristalografia 

revelaram que a STI1 humana contém 9 motivos TPR arranjados em três domínios, os 

quais foram denominados TPR1, TPR2A e TPR2B, sendo que cada um compreende 

três motivos TPR (van der et al., 2000). Além destes domínios a STI1/Hop contém 

regiões menores onde são encontrados conservados resíduos de aspartato e prolina 

adjacentes a TPR1 (designado DP1) e a TPR2B (designado DP2) (Fig. 8A). Estes 

domínios estão envolvidos na regulação da atividade de Hsp70 e Hsp90 e na ativação 

de receptores esteróides (Young et al., 2004).  

 O genoma humano contém uma cópia do gene que codifica STI1 no 

cromossomo 11q13.1 e este contém 14 exons (Fig. 8B). Já no genoma murino este 



gene está localizado no cromossomo 19, também contendo 14 exons. O transcrito de 

STI1 humano, assim como o murino, contém aproximadamente 2.079 pares de bases 

que codificam uma sequência de 543 aminoácidos resultando em uma proteína de 

peso molecular de 66 kDa (Fig. 8B) (Lopes et al., 2005). 

 

8A)  
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 Figura 8. A: Domínios estruturais da STI1.  
 STI1 possui domínios de ligação às chaperonas Hsp70 e Hsp90, formados por 
tetratricopeptídeos repetidos (TPR), e domínios de ativação a receptor esteróide, ricos em aspartato e 
prolina (DP). Estão representados as substituições em aminoácidos que prejudicam a capacidade de 
STI1 regular Hsp70 (acima) e Hsp90 (abaixo da representação dos domínios) (adaptado de Song and 
Masison, 2005). B: Estrutura gênica da Hop humana. O gene da Hop está localizado no cromossomo 
11q13.1 e é flanqueado por outros genes como LRP16 e URP2. Este gene contém 14 exons (1-14 
barras verticais), separados por introns (barras horizontais). O fragmento de c-DNA (2097 pb) codifica 
para uma proteína de 543 aminoácidos (aa) (Adaptado de Lopes et al., 2005).  
 



 A importância das chaperonas e co-chaperonas na promoção e manutenção da 

conformação nativa de proteínas celulares é ressaltada pelas consequências tóxicas 

das proteínas mal enoveladas, que tendem a agregar. Em várias desordens 

neurodegenarativas como a doença de Parkinson e de Huntington, o acúmulo de 

agregados protéicos está associado com morte neuronal em regiões específicas do 

cérebro, que resulta em sintomas neurológicos irreversíveis (Lassle et al., 1997). 

Como as chaperonas e co-chaperonas são defesas naturais do organismo contra esta 

toxicidade, um entendimento mais completo da atuação das mesmas, tanto 

individualmente quanto como parte de um sistema integrado, é essencial para a 

compreensão destas desordens (Young et al., 2004). 

 A interação entre PrPC e STI1 foi caraterizada bioquimicamente e mostrou-se de 

alta afinidade e especificidade. Além disso, foi mostrado que as duas proteínas co-

localizam na superfície celular (Zanata et al., 2002). O complexo PrPC-STI1 previne a 

morte celular induzida por anisomicina em explantes de retina de camundongos, e 

estes sinais neuroprotetores ocorrem por ativação de vias dependentes de cAMP/PKA 

(Chiarini et al., 2002). Resultados semelhantes foram obtidos quando o papel 

neuroprotetor do complexo PrPC-STI1 foi avaliado em neurônios hipocampais (Lopes 

et al., 2005). Além disso, a associação de STI1 à PrPC promove neuritogênese neste 

tipo neuronal mediada pela via de ERK1/2 (Lopes et al., 2005) (Fig. 7B).  

 Outros grupos mostraram que STI1 está envolvida na ativação da superóxido 

dismutase dependente de PrPC, e consequentemente na modulação da sobrevivência 

neuronal (Sakudo et al., 2005). Juntos, estes dados sugerem fortemente um papel 

importante de PrPC  na sobrevivência e diferenciação neuronais. 



Coitinho e colaboradores (2007) verificaram que a associação de STI1 com PrPC 

in vivo modula tanto a formação de memória de curto prazo quanto a consolidação de 

memória de longo prazo (Coitinho et al., 2007). Estudos recentes demonstraram que a 

interação dessas duas proteínas na superfície celular desencadeia a endocitose de 

PrPC, que é necessária para ativar a via de ERK1/2 (Caetano et al., 2008) (Fig. 7B). 

 Apesar da demostração da ligação entre PrPC-STI1 na membrana celular 

(Caetano et al., 2008;Lopes et al., 2005;Zanata et al., 2002), uma importante incógnita 

ainda persiste. STI1 é encontrada principalmente no citoplasma, com apenas 6% de 

sua fração total presente na membrana plasmática (Martins et al., 1997). Por sua vez, 

PrPC é uma proteína de membrana só sendo encontrada no citoplasma em casos 

patológicos ou na presença de um inibidor de proteasoma. Portanto, não se conhece 

de que forma STI1 pode alcançar a face externa da membrana plasmática. 

 Já foi demonstrado que a STI1 bem como outras proteínas de choque térmico 

que não possuem peptídeo sinal para secreção podem ser liberadas por algumas 

linhagens de células tumorais (Lancaster and Febbraio, 2005a;Lancaster and 

Febbraio, 2005b;Eustace and Jay, 2004). 

  Uma vez que STI1 desempenha atividades tróficas quando associada a PrPC é 

muito importante caracterizar os mecanismos relacionados a sua secreção. Em 

particular aqueles dicutidos para outras neurotrofinas conhecidas (item 1.1.3.1) 

   

1.7.  PrPC e astrócitos 

A expressão celular de PrPC é absolutamente necessária para a geração de  

PrPSc (Bueler et al., 1993). PrPC é expresso no SNC em neurônios (Kretzschmar et al., 

1986), astrócitos (Moser et al., 1995) e na microglia (Brown et al., 1998). Estudos têm 



mostrado que os primeiros acúmulos de PrPSc são observados em células gliais, muitas 

vezes colocalizando-se com GFAP (Diedrich et al., 1991). Esses acúmulos precedem 

astrocitose e perda neuronal (Taraboulos et al., 1992). De fato, foi demonstrado através 

de análises por “northern blot” e hibridação in situ que o RNAm de PrPC é expresso em 

astrócitos de hamsters neonatos e sua expressão aumenta durante o desenvolvimento 

pós-natal (Moser et al., 1995). Esses dados apontam astrócitos como produtores 

primários de PrPSc sugerindo que sejam possíveis alvos iniciais dos prions. 

PrPC liga-se a GFAP in vitro (Oesch et al., 1990). Apesar de estudos feitos em 

animais deficientes para GFAP mostrarem que esta proteína não era essencial para o 

desenvolvimento de TSEs, não se tem conhecimento se a interação PrPC-GFAP tem 

algum papel no desenvolvimento normal do cérebro e particularmente nas células gliais.  

A maioria dos trabalhos que relatam a função biológica de PrPC utilizaram como 

ferramenta de estudo células neuronais. Além disso, poucos estudos foram realizados 

demonstrando o papel de PrPC na comunicação neurônio-astrócito. Já foi mostrado que 

a captação de glutamato por astrócitos é dependente da expressão de PrPC, o que 

pode ser influenciada por cobre. Astrócitos deficientes para PrPC captam menos 

glutamato e são mais sensíveis a cobre, o que pode resultar em prejuízos a 

sobrevivência neuronal pelo excesso do neurotransmissor (Brown and Mohn, 1999). 

Além disso, PrPC liga-se a uma bomba Na+/K+-ATPase astroglial envolvida no 

transporte de lactato por astrócitos (Kleene et al., 2007). Lactato é liberado 

preferencialmente por astrócitos e sua liberação aumenta durante atividade neuronal, 

ou seja, pela liberação de glutamato. Esse lactato serve de energia e substrato aos 

neurônios. Em astrócitos deficientes para PrPC ocorre uma desregulação do transporte 



de lactato e um aumento da sua liberação, levando a acidose do meio, que danifica os 

neurônios. 

 A importância dos astrócitos no SN e o desconhecimento do papel de PrPC 

nestas células bem como na interação neurônio-astrócito, aponta que este estudo deve 

ser conduzido. Além disso, o fato do ligante de PrPC, STI1, desempenhar atividades 

tróficas indica que o mecanismo que leva a sua provável secreção seja explorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 
Os objetivos deste trabalho são portanto: 

1. Avaliar o envolvimento de PrPC e seus ligantes, STI1 e laminina, na interação 

neurônio-glia; 

2. Analisar a relevância biológica da interação entre PrPC e STI1, em diferentes 

processos celulares de células gliais, como sobrevivência, proliferação e diferenciação 

astrocitária; 

3. Investigar a via de secreção utilizada por STI1 e as propriedades biológicas da 

proteína secretada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1- Materiais Biológicos 

 

3.1.1 – Materiais/Reagentes 

Todos os meios de cultura, o Soro fetal Bovino (SFB), a lipofectamina e 

Brefeldina A foram provenientes da Invitrogen.  

A STI1 recombinante tipo-selvagem (STI1), a STI1 recombinante deletada na 

região 230-245, domínio de interação a PrPC (STI1∆230-245) e a PrPC recombinante  

foram produzidas e purificadas como descrito previamente (Zanata et al., 2002). O vetor 

GFP-STI1 foi construído e purificado como descrito previamente (Zanata et al., 2002). 

Os vetores 1,4β galactosiltransferase-YFP e pEGFP-C1 foram adquiridos da Clontech. 

A quantidade de LPS (lipopolissacarídeo) contaminante na STI1 recombinante foi 

quantificada pelo teste Limulus Amebocyte Lysate (Cambrex), e as amostras foram 

purificadas com o uso da resina de remoção de endotoxina (detoxi-gel DGRG; Thermo 

Scientific Pierce) antes da utilização da proteína recombinante nos ensaios celulares e 

bioquímicos. Os ensaios de quantificação mostraram uma concentração de 0,6EU de 

LPS/ml solução de STI1. 

 O inibidor de ERK1/2 (proteína cinase regulada por sinal extracelular) (U0126), o 

inibidor de PKA (proteína cinase dependente de AMPc) (KT 5720), o inibidor de PKC 

(proteína cinase dependente de cálcio) (cloreto de queleretrina), o inibidor de PI3K 

(fosfatidil-inositol-3 cinase) (Ly 294002), o inibidor de fosfodiesterase (3-isobutil-

1metilxantina, IBMX) e o Fluorsave foram adquiridos da Calbiochem. Os kits de 

atividade de PKC e PKA foram adquiridos da Upstate. O ativador de PKA (forskolina) e 



o ativador de PKC (forbol 12-miristato 13-acetato, PMA) foram provenientes da LC 

Laboratories. O anticorpo anti-actina, ácido mirístico tritiado, Monensina, poli-L-lisina, 

diaminobenzidina tetrahidrocloreto (DAB), 4’-6-diamino-2-fenilindole (DAPI), aprotinina e 

leupeptina, albumina sérica bovina (BSA), corante azul de tripan, timidina tritiada (T[3H]) 

e iodedo de propídeo foram adquiridos da Sigma. O anticorpo policlonal anti-STI1 

(Zanata et al., 2002) foi produzido pela Bethyl. O anticorpo anti-PrPC monoclonal, 6H4 

foi adquirido da Prionics e o anticorpo policlonal contra PrPC foi produzido no 

camundongo Prnp0/0 (Chiarini et al., 2002). Os anticorpos policlonais anti-Hsp70 e anti-

βIII-tubulina foram adquiridos da Chemicon. Os anticorpos monoclonais anti-ApoE 

(apolipoproteína E), anti-LAMP1 (proteína 1 de membrana associada a lisossomo), anti-

Hsp90 e anti-GFP (proteína fluorescente verde) foram obtidos da Abcam. Os anticorpos 

anti-ERK1/2 (p44/42) e anti-fosfo ERK1/2 (p44/42) foram adquiridos da Cell Signaling. 

O anticorpo monoclonal anti-βII-microglobulina foi obtido da BD Biosciences, o 

anticorpo monoclonal anti-receptor de transferrina foi obtido da Zymed, o anticorpo 

monoclonal anti-GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase) foi obtido da Ambion e 

o anticorpo anti-CDK4 (cinase 4 dependente de ciclina) foi adquirido da Santa Cruz. O 

anticorpo anti-Neurofilamento 200 (NF200), o anticorpo policlonal contra laminina 1 e os 

anticorpos secundários conjugados a FITC (fluoresceína isotiocianeto) e Alexa488 

foram adquiridos da Molecular Probes. A resina de gel filtração Superose 12 prep 

grade, os anticorpos secundários conjugados a HRP (“horseradish perodidase”) e o kit 

de quimioluminescência foram adquiridos da GE Healthcare. A proteína A sefarose foi 

adquirida da Amersham e o concentrador Amicon foi adquirido da Millipore.  

 

 



3.1.2 - Animais  

Foram utilizadas duas linhagens independentes de animais deficientes para PrPC 

designados como animais Prnp0/0 (Zrchl) gerados por Bueler et al. (1992) e animais  

Prnp-/- (Npu) gerados por Manson et al. (1994), e seus  respectivos controles tipo-

selvagem, Prnp+/+  (Zrchl) e Prnpwt/wt (Npu). 

Os animais gerados por Bueler tiveram o gene Prnp removido na região dos 

aminoácidos 4 a 186 e substituído por um gene que confere resistência ao antibiótico 

neomicina. No caso dos animais gerados por Manson o gene de PrPC foi interrompido 

por um cassete de neomicina. Essa última linhagem sofreu retrocruzamento com o 

animal C57Bl/10 por no mínimo oito gerações, como previamente descrito por Lima et 

al. (2007). 

 

3.2 – Metodologia 

 

3.2.1 - Cultura e transfecção celulares  

3.2.1.1 - Cultura primária de neurônios hipocampais 

A cultura primária de neurônios hipocampais foi realizada segundo Lopes et al 

(2005). Brevemente, camundongos tipo-selvagem e deficientes para o gene de PrPC 

com 17 dias pós-coito, foram sacrificados por meio de deslocamento cervical. Após 

assepsia abdominal com álcool etílico (70%v/v) foi efetuada uma incisão, utilizando-se 

instrumentos cirúrgicos esterilizados, na região do abdômen para a retirada da tuba 

uterina. A mesma foi acondicionada em uma placa de Petri estéril sobre gelo, para 

anestesia e sacrifício dos embriões. Os embriões foram então retirados da tuba uterina 

e colocados em solução HBSS (“Hanks Balanced Salt Solution”). A caixa craniana de 



cada embrião foi dissecada para a remoção do cérebro, que em seguida foi imerso em 

uma placa de Petri com HBSS previamente aquecido a 37ºC. As etapas subseqüentes 

foram feitas com o auxílio de uma lupa em aumento médio, que consiste na separação 

dos hemisférios cerebrais e retirada das meninges. As estruturas hipocampais foram 

dissecadas e incubadas em solução de tripsina: HBSS (1:3) por 20 min a 37ºC sob 

agitação para dissociação celular. Em seguida a ação da tripsina foi inativada por 5 min 

com a adição de meio Neurobasal acrescido de 10% de SFB. Para a remoção do soro, 

o precipitado de células foi lavado com HBSS. Ao precipitado celular adicionou-se meio 

Neurobasal acrescido de, 0,1% de Penicilina – Estreptomicina, 1% de glutamina e 1% 

de suplemento B-27, e as células foram dissociadas por ação hidromecânica em 

volume de 2- 4 ml de com o auxílio de uma pipeta. Para a contagem e avaliação da 

viabilidade celular, foi retirada amostra de 10μl dessa suspensão e diluída 5 vezes em 

solução contendo 90μl de HBSS e 100μl de corante azul de tripan. Uma alíquota de 

10μl dessa nova solução foi transferida para a câmara de Neubauer para contagem do 

número de células viáveis. Em seguida, a suspensão celular foi diluída em meio 

Neurobasal de densidade ideal de 1x106células/ml e semeadas sobre o substrato de 

poli-lisina (5 µg/ml) ou sobre a matriz extracelular (MEC) isolada de astrócitos. 

Neurônios também foram mantidos em DMEM sem SFB ou em meio condicionado (MC) 

de astrócitos. Em alguns experimentos, 0.1 µM de STI1 recombinante ou PrPC 

recombinante (0.1 µM ou 1 µM) foram adicionados ao meio de cultura. A cultura celular 

foi então incubada por aproximadamente 24h em estufa úmida, a 5% de CO2.  

 

 

 



3.2.1.2 - Cultura primária de astrócitos corticais 

A cultura primária de astrócitos corticais foi realizada segundo Lima et al (1997). 

Brevemente, após a retirada das meninges dos cérebros de camundongos tipo-

selvagem e deficientes para o gene de PrPC com 17 dias pós-coito, os hemisférios dos 

embriões foram picados com auxílio de tesoura cirúrgica e as células dissociadas em 

tampão fosfato (PBS, pH 7,4) com pipeta Pasteur. Em seguida as células foram 

centrifugadas à 10.000 rpm por 5 min e ressuspendidas em DMEM (Dulbecco Modified 

Eagle Medium) suplementado com 1% de glutamina e 0,1% de 

Penicilina/Estreptomicina. Após a contagem, as células foram plaqueadas em placas 

previamente tratadas com poli-lisina e ressuspendidas em DMEM com 10% de SFB e 

mantidas em estufa de atmosfera constante de 5% de CO2 a 37ºC. De 2 em 2 dias o 

meio foi trocado. As células astrocitárias adquiriram semi-confluência após 2 semanas 

em cultura.  

 A MEC foi obtida após a confluência astrocitária. As células foram lavadas 5 

vezes com PBS a 37˚C, submetidas a um choque osmótico com ZnCl2 (1 mM) por 30 

min a 37˚C e gentilmente removidas por 5 lavagens com água (Niederreiter et al., 

1994).  

Para os experimentos de transfecção, astrócitos confluentes foram transfectados 

usando 10µg de lipofectamina e 5µg de DNA (1,4β galactosiltransferase-YFP, pEGFP-

C1 ou GFP-STI1) em meio Optimen. Após 4h, o meio foi trocado por DMEM enriquecido 

com 10% de SFB. 

 

 

 



3.2.1.3 – Co-culturas de neurônio-astrócito 

As co-culturas foram preparadas de hemisférios cerebrais (Garcia-Abreu et al., 

1995b) de camundongos tipo-selvagem e deficientes para o gene de PrPC com 17 dias 

pós-coito. Astrócitos confluentes foram mantidos em DMEM sem soro por 48h. 

Neurônios corticais (5x104 células) foram plaqueados sobre a camada de astrócitos e a 

co-cultura foi mantida por 24h em estufa úmida a 37oC com 5% CO2. Em alguns 

experimentos, o anticorpo anti-PrPC, 6H4, (8 µg/ml) ou uma IgG não-imune de 

camundongo (8 µg/ml) foram adicionadas ao meio de cultura. 

 

3.2.1.4 - Cultura da linhagem SN-56 

Células SN-56 (5x104) (linhagem obtida da fusão entre neurônios septais de 

camundongos com neuroblastoma) (Hammond et al., 1990) foram semeadas em 

lamínula de vidro de 22mm e cultivadas por 24h em estufa úmida, a 5% de CO2, como 

previamente descrito (Santos et al., 2001). 

 

3.2.2 – Análise de sobrevivência e diferenciação neuronal 

Neurônios cultivados nas diferentes condições e marcados para neurofilamento 

(NF200) ou βIII-tubulina foram examinados com um microscópio óptico invertido 

Olympus (magnificação 200 x). O número de células vivas foi estimado em cada 

lamínula e análises morfológicas foram usadas para acessar a integridade celular. A 

diferenciação neuronal ou neuritogênese foi definida como a porcentagem de células 

com pelo menos um neurito três vezes mais longo que o diâmetro do corpo celular. O 

número de células sobreviventes e com neuritos foi quantificado em 16 campos do 

microscópio, que corresponde ao diâmetro da superfície da lamínula (33% de área).  



3.2.3 – Curva de crescimento e ensaio de proliferação astrocitária 

Para a curva de crescimento, 3 x 105 células foram plaqueadas em placas de 

10mm de diâmetro (com 10ml de meio) e mantidas em cultura até atingirem 

confluência. De 2 em 2 dias as células foram tripsinizadas e contadas em câmara de 

Neubauer.  

Para os ensaios de proliferação, após 50% de confluência (quinto dia de cultura), 

o meio foi trocado por DMEM acrescido de 1% de SFB e acrescentaram-se os 

inibidores, diluídos em DMSO (dimetilsulfóxido): inibidor de ERK1/2 25μM (U0126), 

inibidor de PKA 60nM (KT5720), inibidor de PKC 0,1μM (cloreto de queleretrina) e 

inibidor de PI3K 20μM (Ly294002). Após 60min de incubação com os inibidores, 

acrescentou-se de 10nM a 50nM de STI1 ou STI1∆230-245 (50nM) por poço de cultura. 

No dia seguinte, foi adicionado 1μCi de T[3H] por poço de cultura. Após 12h de 

incubação, os poços foram lavados 3 vezes com PBS e as células foram lisadas 

acrescentando-se 500μl de Dodecilsulfato de sódio (SDS) 1%. O lisado foi transferido 

para um tubo contendo 5 ml de líquido de cintilação e a radioatividade incorporada foi 

quantificada em contador de radioatividade (Beckman Coulter).  

 

3.2.4 - Ensaio de sobrevivência astrocitária 

Após atingir a confluência celular, o meio foi trocado por DMEM sem SFB e 

acrescentaram-se os inibidores de ERK1/2 (U0), de PKA (KT), de PKC (Chel) e de PI3K 

(Ly). Após 60 min de incubação com os inibidores, acrescentou-se STI1 (0,05 µM, 0,5 

µM, 1 µM ou 2 µM) ou STI1∆230-245  (1 μM) por poço de cultura. As células foram pré-

incubadas com STI1 por 2h e tratadas com estaurosporina (25 nM, 50 nM, ou 100 nM) 

por mais 16h. As células foram então lavadas com PBS, fixadas com 4% de 



paraformolaldeído (PFA) por 20min e coradas com iodeto de propídio (0.5 µg/ml) por 

mais 20min. A morte celular induzida por estaurosporina (Favata et al., 1998) foi 

detectada pela presença de núcleos picnóticos. Foi realizada análise quantitativa dos 

núcleos picnóticos no microscópio óptico utilizando 10 campos da lamínula. 

 

3.2.5 - Ensaio de diferenciação astrocitária 

a) Análise morfológica: Após confluência astrocitária, o meio foi trocado por 

DMEM suplementado com 1% de SFB. As células foram tratadas diariamente com STI1 

(0,05 µM, 0,25 µM, 0,5 µM, 1 µM ou 2 µM) ou STI1∆230-245 (0,5 µM) por 10 dias. 

Acrescentaram-se os inibidores de ERK1/2 (U0), de PKA (KT), de PKC (Chel) e de PI3K 

(Ly) 1h antes da adição de STI1. Alterações morfológicas foram observadas quando as 

células protoplasmáticas tornaram-se fibrosas, com citoplasma reduzido e núcleo 

condensado. As células foram fixadas com 4% de PFA por 20 min, coradas com 0,05% 

de azul de toluidina e visualizadas usando microscópio óptico. Ensaios de 

imunofluorescência também foram realizados para análise qualitativa utilizando 

anticorpos específicos (anti-GFAP). 

b) Análise molecular: Células tratadas por 10 dias com STI1 (0,5 µM) foram 

lisadas em tampão 1% NP40 (Nonidet P-40) em PBS para preparação dos extratos 

protéicos. Extratos cerebrais provenientes de hipocampo, cerebelo e córtex de 

embriões de 17 dias de camundongos Prnp0/0 e Prnp+/+ foram feitos através da 

maceração em tampão de lise (50mM Tris-HCl pH 7,4; 1mM EDTA; 0,2% de deoxilato 

de sódio; 0,5% Triton X-100; + 10% de inibidores de protease). Os extratos proteícos 

foram centrifugados, dosados através de ensaio colorimétrico pelo reagente de 

Bradford. Foram misturados 30µg de extrato protéico no tampão Laemnili (240mM Tris, 



0,8% de SDS, 200µm de β-mercaptoetanol e 40% de bromofenol blue) e aquecidos à 

ebulição. Em seguida, as proteínas foram separadas por SDS-PAGE seguido de 

imunodetecção com anticorpos específicos (anti-GFAP, anti-vimentina e anti-nestina). 

 

3.2.6 – Obtenção e fracionamento do meio condicionado (MC) astrocitário 

 Antes de cada experimento, cabe ressaltar que o soro utilizado nessas culturas 

foi previamente ultracentrifugado (100.000xg) por 16h para remoção de possíveis 

vesículas lipídicas presentes no mesmo. O MC foi obtido segundo descrito por Lima et 

al (2007). Após atingirem 100% de confluência em meio DMEM com 10% de SFB, os 

astrócitos foram lavados 3 vezes com PBS e um novo meio DMEM sem soro foi 

adicionado e mantido por 48h para condicionamento. Aproximadamente 30ml (3 placas 

de cultivo de 100mm de diâmetro) do MC foi centrifugado por 800 xg e filtrado em 

membrana de 0,2µm para eliminar “debris” celulares durante o condicionamento.  

           O fracionamento do MC foi realizado por 2 metodologias: através de 

ultracentrifugações seqüenciais e através de cromatografia em gel filtração de 

biomoléculas. 

O fracionamento por ultracentrifugações seqüenciais é feito por 3 centrifugações 

crescentes de 1500 xg por 10 min, 4500 xg por 10 min e 10 000 xg por 30 min, e 

finalmente, 100.000 xg por 3 períodos: 1h, 2h e 16h em rotor SW40Ti (Beckman-

Coulter). O sobrenadante de cada centrifugação foi reutilizado no período seguinte, ou 

seja, o sobrenadante da ultracentrifugação de 1h foi utilizado para a centrifugação de 

2h e assim sucessivamente. O precipitado de cada centrifugação foi ressuspendido em 

50µl de PBS. O sobrenadante final foi concentrado 200X no sistema Amicon 

(concentrador com membrana com poro de limite de peso molecular de 15KDa). As 



amostras foram submetidas à imunodetecção com anticorpos anti-STI1, anti-PrPC, anti-

Hsp70, anti-Hsp90, anti-receptor de transferrina, anti-LAMP1 e anti-GAPDH. O MC 

fracionado também foi usado em ensaios funcionais, como os de fosforilação de 

ERK1/2 em neurônios hipocampais. 

 O fracionamento por cromatografia em gel filtração (resina sefarose Superose 12 

prep grade, que possui poros de limite de exclusão protéica de 4x107 – 2x106 M) 

consiste na passagem de 1ml do MC concentrado 10X por uma coluna de 24cm de 

altura e  2,8cm de diâmetro contendo 100ml de resina em velocidade constante de 

1ml/min. Foram coletadas 30 frações de 3,5ml cada. As proteínas foram precipitadas 

com TCA 100% para análise por imunodetecção com anticorpos anti-STI1, anti-PrPC e 

anti-Hsp70, e concentradas no sistema Amicon para ensaios de fosforilação de ERK1/2 

em neurônios hipocampais. 

 O MC também foi tratado com 1% de SDS, 0,32% de saponina, 0,5% de Triton  + 

0,5% de NP40 e 800mM de NaCl  por 30 min antes de sofrer fracionamento. 

Para o fracionamento através de gradiente isopicnico, foi adicionado 0,33g/ml 

KBr ao MC. Após 48h de ultracentrifugação a 285.000 xg em rotor SW40Ti, foram 

coletadas 12 frações (Panakova et al., 2005). As proteínas foram precipitadas com 

ácido tricloroacético (TCA) 100% para análise por imunodetecção com anticorpos anti-

STI1 e anti-ApoE. 

 

3.2.7 - Ensaio de imunodetecção 

As proteínas dos extratos foram dosadas através de ensaio colorimétrico pelo 

reagente de Bradford. Foram separadas eletroforeticamente em gel de poliacrilamida a 

10% contendo SDS (SDS-PAGE). As proteínas foram transferidas e imobilizadas em 



membrana de nitrocelulose (0,45μm). A membrana foi bloqueada, durante 2 h, com 

TBST (120mM de NaCl, 20mM de Tris e 0,05% de Tween 20) contendo 5% de leite 

desnatado liofilizado (Molico-Nestlé). Em seguida, os anticorpos primários foram 

incubados por 12h a 4ºC, diluídos em TBST com 1% de leite. Após três lavagens de 5 

min com TBST, a membrana foi incubada com anticorpo secundário conjugado a 

peroxidase diluído em TBST por 1 h à temperatura ambiente. Após nova seqüência de 

lavagens a reação foi revelada utilizando quimioluminescência seguida de exposição de 

um filme de raio X à membrana. 

Para a análise da expressão de laminina, as células foram lisadas com 10 mM 

Tris-HCl, pH 7.4, 1% de Triton X-100, 1% de sódio deoxicolato, 2 µg/ml aprotinina e 2 

µg/ml leupeptina. Os extratos celulares foram centrifugados por 10min a 40C. Proteínas 

solúveis (sobrenadante) representam a fração intracelular, enquanto que o material 

insolúvel (precipitado) contém essencialmente proteínas associadas a MEC (Chammas 

et al., 1994;Parry et al., 1985).   

 

3.2.8 - Ensaio de imunofluorescência e imunocitoquímica 

 Astrócitos e neurônios fixados com 4% de PFA foram permeabilizados com 0.1% 

de triton X-100 em PBS por 3 min à temperatura ambiente. Para a detecção de 

laminina, não foi necessária a permeabilização. As células foram bloqueadas com 5% 

de BSA em PBS por 1h e subsequentemente incubadas com anticorpos primários anti-

GFAP, anti-NF200, anti-βIII-tubulina ou anti-laminina 1, diluídos em solução de bloqueio 

por 12h. As células foram então lavadas com PBS e incubadas, para a 

imunofluorescência com anticorpos secundários anti-coelho e anti-camundongo 

conjugados a Alexa 488 e a FITC e marcadas com DAPI. Após 1h de incubação, as 



lamínulas foram montadas em lâminas com Fluorsave. As imagens foram realizadas 

usando microscópio confocal Bio-Rad acoplado a microscópio Nikon.  

Para a imunocitoquímica, as células foram incubadas com anticorpos 

secundários por 1h a temperatura ambiente e a reação foi revelada com 0.3 µg/ml de 

DAB. Após a marcação, as células foram contra-coradas com hematoxilina e as 

lamínulas foram montadas em lâminas com Faramount. As imagens foram realizadas 

usando microscópio invertido Olympus.  

 

3.2.9 - Desorganização do complexo de Golgi em astrócitos  

Culturas primárias de astrócitos Prnp+/+ confluentes foram tratadas com 1µg/ml 

de Brefeldina A (Orci et al., 1991) e 5µM de Monensina (Savina et al., 2003), drogas 

que desorganizam o complexo de Golgi. Após 1h a 37º C, as células foram lavadas com 

PBS e novo meio (DMEM sem soro) foi adicionado e incubado por 24h. O MC foi 

fracionado por ultracentrifugações seqüenciais e as frações foram submetidas à SDS-

PAGE seguido de imunodetecção com anticorpos anti-STI1, anti-PrPC e anti-βII-

microglobulina. 

 

3.2.10 – Ensaio de imunoprecipitação 

O MC de astrócitos foi incubado por 1h com 25µl de proteína A sefarose e 5µg 

de IgG irrelevante de coelho ou de camundongo. Após a centrifugação, ao 

sobrenadante foi adicionado 25µl de proteína A sefarose com 5µg de anti-STI1 (IgG de 

coelho, 4 µg/ml) ou anti-PrPC (IgG de camundongo, 0.8 µg/ml) (Chiarini et al., 2002) por 

12h. Os tubos foram centrifugados e os precipitados foram lavados 3 vezes com PBS. 

Tanto os precipitados quanto os sobrenadantes foram avaliados para a presença de 



STI1 e PrPC por imunodetecção, ou usado em ensaios funcionais em culturas de 

neurônios. 

 

3.2.11 – Ensaio de formação de lipídeos com Ácido Mirístico Tritiado 

 Após 60% de confluência astrocitária foi adicionado 1µci/ml de ácido mirístico 

tritiado em meio DMEM com 10% de SFB. Após 72h, o meio foi retirado, a placa foi 

lavada 3 vezes com PBS e as células foram incubadas em meio DMEM sem soro. Após 

48h de condicionamento o meio foi coletado, centrifugado por 800 xg, filtrado em 

membrana de 0,2µm e submetido a gel filtração. Das 30 frações obtidas, foram 

extraídos lipídeos por clorofórmio-metanol (1:1). Após a separação completa de 2 fases, 

coletou-se a fase inferior que permaneceu em banho-maria na capela até secagem 

completa do solvente. A cada tubo foi adicionado 100µl de clorofórmio que foi 

adicionado em 2ml de líquido de cintilação para contagem da radiação incorporada. 

 

3.2.12 – Ensaios enzimáticos 

3.2.12.1 - Ensaio de atividade de PKC e PKA 

Para a atividade de PKA, astrócitos confluentes foram pré-incubados com 100μM 

de 3-isobutil-1metilxantina (IBMX), inibidor de fosfodiesterase, por 1 h, e com ou sem 

inibidor de PKA (KT). Após uma hora de incubação, acrescentou-se 10µM de forskolina 

ou 1 µM  de STI1 ou STI1∆230-245 
 por 20 min. 

Para a atividade de PKC, o meio de astrócitos no quinto dia de cultura foi trocado 

por DMEM sem SFB. Acrescentou-se ou não o inibidor de PKC (Chel). Após 1h de 

incubação, acrescentou-se 500nM de PMA (Forbol 12-Miristato 13-Acetato) ou 0,05µM 

de STI1 ou STI1∆230-245 
 por 20 min.  



A atividade de PKC e PKA foi medida conforme instruções do fabricante. A 

reação é medida através da fosforilação de um substrato específico usando a 

transferência do fosfato γ de uma molécula γ-[32P]-ATP por PKC ou PKA. Em ambos 

ensaios, após 20 min, lavamos as placas com PBS e as células foram lisadas em um 

tampão contendo 25mM de Tris-HCl, 1% de Triton X-100, 20mM de MgCl2, 150mM de 

NaCl. Os extratos protéicos foram dosados através de ensaio colorimétrico por 

Bradford. Foram utilizadas 30μg de proteínas. Após 20 min de incubação à 30ºC, 25µl 

da solução de cada amostra foi transferido para um papel filtro, que sofreu 3 lavagens 

com ácido fosfórico e uma última lavagem com acetona para fixar. O papel filtro foi 

transferido para um tubo contendo 1,5 ml de líquido de cintilação. A incorporação do 

composto radioativo foi quantificada num contator tipo β-counter (Beckman Coulter).  

 

3.2.12.2 - Ensaio de foforilação de ERK1/2 

Para verificar a fosforilação de ERK1/2 em astrócitos, as células foram cultivadas 

até atingirem 100% de confluência. Foi adicionado 0.5μM de STI1 ou STI1∆230-245 por 

diferentes tempos de incubação. 

Para verificar a fosforilação de ERK1/2 em neurônios hipocampais, foram 

plaqueadas 106 células/placa de 35mm de diâmetro. As células foram tratadas com MC 

total de astrócitos (10X concentrado), frações do MC de astrócitos provenientes de 

ultracentrifugações sequenciais (30X concentrado) e de gel filtração por 30 segundos. 

Em alguns experimentos, o anticorpo anti-STI1 e o peptídeo p10 de PrPC (seqüencia de 

PrPC que interage com STI1) foram incubados 30 min no precipitado das 

ultracentrifugações seqüenciais antes de ser adicionado às células. 



As culturas foram lavadas com PBS gelado e lisadas com 25µl de tampão 

Laemnili. Os extratos protéicos foram sonicados, aquecidos à ebulição, e em seguida, 

as proteínas foram separadas através de SDS-PAGE, seguido de imunodetecção com 

anticorpos anti-fosfo ERK1/2, que reconhece as formas fosforiladas de ERK 1 e ERK 2, 

e anti-ERK1/2, que reconhece as formas totais ERK 1 e ERK 2. As bandas obtidas após 

exposição a filmes radiográficos foram quantificadas pelo programa Scion Image.  

 

3.2.13 – Ensaios de Microscopia Eletrônica 

 Astrócitos semi-confluentes cultivados em lamínulas de vidro foram fixados com 

5% de glutaraldeído e 8% de PFA em tampão cacodilato de sódio 0,2M pH7.4. Após o 

corte em ultramicrótomo e depósito nas grades, as mesmas foram contrastadas 

negativamente com uranil-acetato. 

Após fracionamento do MC por cromatografia em gel filtração, a frações 1 e 2, 5 

e 6, 11 e 12, 16 e 17 foram combinadas e concentradas 100 vezes. Os concentrados 

foram ressuspendidos em 50µl de 2% de PFA e mantidos a 4ºC. Nas grades tratadas 

com Formvar-Carbono foram adicionados 5µl do fixado. Após 20 min, as grades foram 

lavadas com PBS e tratadas com 1% de glutaraldeído. Após 5 min, as grades foram 

lavadas 8 vezes com água, tratadas com solução de uranil-acetato por mais 5 min e 

depositadas em solução gelada de metil celulose. Após 10 min, as grades foram 

removidas com um “loop” e observadas no microscópio eletrônico a 80 kV.  

Para as imunomarcações, as grades tratadas com Formvar-Carbono e com 5µl 

do fixado, foram lavadas 1 vez com PBS e 3 vezes com PBS/50mM glicina. Em seguida 

foram bloqueadas com PBS 0,5% de BSA por 30min e incubadas com anticorpo 

primário por mais 30min. Após lavagem, as grades foram incubadas com anticorpo 



secundário conjugado a proteína A com partícula de ouro coloidal por 20 min. As 

grades foram lavadas 8 vezes com PBS e tratadas com 1% de glutaraldeído. Após 5 

min, as grades foram lavadas 8 vezes com água, tratadas com solução de uranil-

acetato por mais 5 min e depositadas em solução gelada de metil celulose. Após 10 

min, as grades foram removidas com um “loop” e observadas no microscópio eletrônico 

a 80 kV.  

 

3.2.14 - Análise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados por ANOVA seguido do Teste de Tukey. 

No caso de somente duas amostras, foi aplicado o Teste t de Student. Os valores foram 

considerados significativos quando p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados 

 

É geralmente aceito que “backgrounds” genéticos diferentes podem gerar 

resultados conflitantes quando se está lidando com animais transgênicos. Para 

confirmar que os resultados obtidos nesta tese não foram devido aos diferentes 

“backgrounds” genéticos dos animais, a maioria dos experimentos foi realizada com 

duas linhagens independentes de animais deficientes para PrPC: Zurich (Bueler et al., 

1992) e Edinburg (Manson et al., 1994), designados como Prnp0/0 e Prnp-/-, 

respectivamente. Esses animais foram gerados através de diferentes abordagens para 

deleção do gene de PrPC e possuem “backgrounds” genéticos diferentes. Com isso, 

esse desenho experimental garante que as alterações observadas entre estes animais, 

quando comparados ao seus respectivos controles, sejam causadas pela depleção de 

PrPC .  

 

4.1 – Papel de PrPC na interação neurônio-glia 

4.1.1 - A expressão de PrPC em astrócitos e neurônios é importante para a 

diferenciação neuronal  

Neurônios E17 de camundongos Prnp+/+ ou Prnp0/0 foram plaqueados sobre uma 

camada confluente de astrócitos E17 Prnp+/+ ou Prnp0/0 e foram mantidos em meio sem 

soro. Nessas condições as interações célula-célula, fatores tróficos secretados, e a 

matriz extracelular sustentam o desenvolvimento neuronal. Pudemos observar que 24 h 

após a co-cultura, a sobrevivência neuronal (média do número de neurônios por campo) 

era similar para todas as condições e então, independia da presença de PrPC tanto em 

neurônios quanto em astrócitos (Fig. 9A). Os mesmos resultados foram obtidos com co-



culturas de embriões de camundongos Prnp-/- e seus respectivos controles tipo-

selvagem Prnpwt/wt (Fig. 9B). Além disso, a sobrevivência neuronal não foi alterada pela 

adição de anti- PrPC (α-PrPC) a essas co-culturas (Fig. 9B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por outro lado, neurônios Prnp+/+ plaqueados sobre astrócitos Prnp+/+ 

desenvolveram longos neuritos (Fig. 10A) enquanto neuritos pequenos ou a ausência 

dos mesmos foi observada em neurônios Prnp0/0 plaqueados sobre astrócitos Prnp0/0 

(Fig. 10B). A análise quantitativa (Fig. 10C) demonstrou que quando ambos tipos 

celulares expressam PrPC, 42% dos neurônios desenvolvem neuritos maiores que 3 

corpos celulares em comprimento. A ausência de PrPC tanto em neurônios quanto em 

astrócitos diminui a neuritogênese em 16%. Esses experimentos foram reproduzidos 

em co-culturas de embriões Prnpwt/wt e Prnp-/- (Fig. 10D). Além disso, na presença do 

anticorpo anti-PrPC (α-PrPC), co-culturas com neurônios e astrócitos tipo-selvagem 

mostraram neuritogênese similar a co-culturas com neurônios e astrócitos Prnp-/- 

(Fig.10D). Nenhum efeito foi observado quando uma IgG pré-imune foi usada nas co-

culturas  Prnpwt/wt (Fig.10D).  

Esses resultados indicam que a expressão de PrPC em neurônios e astrócitos 

mantidos em co-cultura não afeta a sobrevivência neuronal. Por outro lado, a presença 

de PrPC em neurônios e astrócitos é importante para a neuritogênese. Com isso, PrPC 

poderia modular interações neurônio-astrócito, a secreção de fatores solúveis por 

astrócitos, ou as proteínas da MEC que mantém a atividade neuronal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 - A MEC de astrócitos deficientes para PrPC é menos permissiva à neuritogênese 

que a MEC de astrócitos tipo-selvagem 

Quando neurônios Prnp+/+ ou Prnp0/0 foram cultivados sobre a MEC produzida 

por astrócitos Prnp0/0 por 24 h, a porcentagem de células com neuritos diminuiu 40% 

em relação ao cultivo sobre a MEC de astrócitos Prnp+/+ (Fig. 11A). Neurônios Prnpwt/wt 

ou Prnp-/- cultivados sobre a MEC de astrócitos Prnp-/- também apresentaram 

decréscimo da neuritogênese em comparação ao cultivo sobre a MEC de astrócitos 

Prnpwt/wt (Fig. 11B). Essas observações indicam que a MEC possui componentes 

importantes para a diferenciação neuronal, e que a expressão de PrPC em astrócitos 

pode regular a secreção e/ou organização da MEC. 

Na presença de MEC de astrócitos Prnpwt/wt, neurônios Prnp-/- apresentaram 

menor neuritogênese que neurônios tipo-selvagem (Fig. 11B). Nas mesmas condições, 

nenhuma diferença foi verificada quando neurônios Prnp0/0 foram comparados com 

seus respectivos controles (Fig. 11A). Visto que a porcentagem de células com neuritos 

sobre a MEC de astrócitos Prnp+/+ (Fig. 11A) foi menor que a observada em células 

crescidas sobre a MEC de astrócitos Prnpwt/wt (Fig. 11B), a variabilidade experimental 

poderia limitar a detecção de diferenças de neuritogênese entre neurônios Prnp+/+ e 

Prnp0/0 cultivados sobre a MEC de astrócitos Prnp+/+. Portanto, a expressão de PrPC em 

neurônios pode também contribuir para a diferenciação neuronal sobre a MEC. 

Quando neurônios tipo-selvagem ou deficientes para PrPC foram cultivados sobre 

a MEC produzida por astrócitos tipo-selvagem ou deficientes para PrPC, a média de 

neurônios/campo não sofreu alteração (Fig. 11 C e D).  

Com isso, as presentes observações sugerem que a sobrevivência neuronal, 

pelo menos nessas condições, pode ser independente da expressão de PrPC tanto em 



neurônios quanto em astrócitos (Fig. 11C e D). Além disso, a sobrevivência e 

diferenciação neuronais na MEC (Fig. 11) foram menores que a apresentada nas 

condições de co-cultura (Figs. 9 e 10), provavelmente pela privação de contatos 

celulares e de nutrientes secretados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.3 - O padrão de depósito de laminina é diferente entre astrócitos tipo-selvagem e 

deficientes para PrPC e está relacionado a habilidade celular de promover 

neuritogênese  

Visto que o padrão de depósito da laminina é importante para a diferenciação 

neuronal  e que PrPC interage com a cadeia γ1 de laminina induzindo neuritogênese, a 

expressão de PrPC e a organização da MEC produzida por astrócitos tipo-selvagem e 

deficientes para PrPC foi avaliada. Os ensaios de imunofluorescência com anticorpos 

anti-laminina 1 revelaram que a laminina secretada por astrócitos Prnp
+/+ (Fig. 12A) e 

Prnpwt/wt (Fig. 12C) apresentava um padrão fibrilar, enquanto que a depositada por 

astrócitos Prnp
0/0

 (Fig. 12B) e Prnp
-/-

 (Fig. 12-D) apresentava uma distribuição pontual, 

onde pequenas fibras eram predominantes. Quando os astrócitos eram removidos e 

permanecia somente a MEC depositada, o padrão de distribuição da laminina era 

similar ao descrito acima (dados não mostrados).  

Análises semi-quantitativas por SDS-PAGE seguidas de imunodetecção 

mostraram não haver diferença nas concentrações de laminina entre astrócitos Prnp
0/0 

e Prnp
+/+

, tanto na fração intracelular (solúvel) quanto na fração extracelular (insolúvel) 

(Fig. 12E). Uma banda de aproximadamente 250 kDa correspondente a co-migração da 

cadeias γ1 e β1, como visto na laminina 1 purificada (LN), foi identificada nessas 

amostras (Fig. 12E). A cadeia α1 de laminina (450 kDa), reconhecida pelo anticorpo 

utilizado, não foi detectada já que sua expressão no cérebro é muito baixa .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Já foi descrito que o padrão de distribuição fibrilar, mas não o pontual de 

laminina é permissivo a diferenciação neuronal (Freire et al., 2002). Com isso, nossas 

observações de um descréscimo da neuritogênese na MEC de astrócitos deficientes 

para PrPC (Figs. 11A, B) é consistente com o padrão de distribuição pontual de laminina 

na MEC produzida por esses astrócitos (Figs 12B e D). Porém, isso não exclui a 

participação de outros componentes da MEC na diferenciação neuronal.  

Esses resultados sugerem que a expressão de PrPC em astrócitos parece estar 

envolvida com o padrão de organização de laminina na MEC.  

 

4.1.4 - A expressão de PrPC em astrócitos modula a secreção de fatores responsáveis 

pela sobrevivência neuronal 

A seguir avaliamos se a presença de PrPC em astrócitos poderia modular a 

secreção de fatores solúveis responsáveis pelo desenvolvimento neuronal. Neurônios 

Prnp0/0 (Fig. 13A) e Prnp-/- (Fig. 13B) mantidos em meio fresco (DMEM) ou em qualquer 

outra condição no experimento apresentaram uma menor sobrevivência que neurônios 

tipo-selvagem. Esses achados indicam que a sobrevivência neuronal na presença de 

fatores tróficos secretados por astrócitos é criticamente comprometida quando PrPC 

neuronal é depletado.  

Tanto neurônios tipo-selvagem quanto deficientes para PrPC tratados com MC de 

astrócitos tipo-selvagem apresentaram uma maior sobrevivência do que quando 

mantidos em DMEM. Inversamente, o MC de astrócitos deficientes para PrPC foi 

incapaz de manter a sobrevivência neuronal em níveis mais altos que com DMEM (Fig. 

13). Esse achados indicam que a expressão de PrPC em astrócitos pode regular a 

expressão e/ou secreção de fatores responsáveis pela sobrevivência neuronal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interessantemente, observamos que a adição de STI1 recombinante a neurônios 

tipo-selvagem
 
mantidos em DMEM ou em MC de astrócitos deficientes para PrPC 

aumentou a sobrevivência celular. A proteção neuronal atingiu níveis similares a 

aqueles obtidos quando neurônios tipo-selvagem foram cultivados em MC de astrócitos 

tipo-selvagem (Fig. 13). De forma contrária, não evidenciamos proteção de neurônios 

deficientes para PrPC com o tratamento com STI1 (Fig. 13). Portanto, esse dado sugere 

que STI1 pode ser um dos fatores secretados por astrócitos que medeiam a 

sobrevivência neuronal dependente de PrPC.  

 

4.1.5 - STI1 é um fator trófico secretado por astrócitos responsável pela sobrevivência 

neuronal  

Como mostrado na Figura 14A, a análise por SDS-PAGE seguida de 

imunodetecção demonstrou que STI1 é igualmente expressa em extratos de astrócitos 

Prnpwt/wt (linha 1) e Prnp-/- (linha 2), assim como no MC desses 2 tipos celulares (linhas 

3 e 4). A ausência de lise celular nessas preparações foi confirmada pela ausência de 

CDK4 (uma proteína do ciclo celular expressa no citoplasma e no núcleo) no MC, 

indicando que a STI1 encontrada no MC não é resultado de morte celular. Resultados 

similares foram obtidos na avaliação do MC de astrócitos Prnp+/+ e Prnp0/0 (Fig. 15A 

linhas 1 e 2). Interessantemente, PrPC também foi detectado no MC de astrócitos tipo-

selvagem (Fig. 14A linha 3).  

Ensaios de imunoprecipitação foram realizados para depletar a STI1 secretada 

do MC. Pudemos observar que STI1 foi imunoprecipitada somente na presença um 

anticorpo específico (Fig. 14A, linha 8), o que não ocorreu quando utilizamos uma IgG 

pré-imune (Fig. 14A, linha 7). O sobrenadante da imunoprecipitação foi completamente 



depletado de STI1 (Fig. 14A, linha 6). É importante notar que PrPC é co-imunoprecipita 

com STI1 (Fig. 14A, linha 8), confirmando nossos resultados prévios da interação PrPC-

STI1 .  

O efeito do MC imunodepletado de STI1 sobre a sobrevivência neuronal foi 

avaliado (Fig. 14B). Neurônios Prnp+/+ ou Prnp0/0 cultivados em MC Prnp+/+ 

imunodepletado de STI1 apresentaram uma redução na sobrevivência quando 

comparados com células tratadas com MC Prnp+/+ ou com MC imunodepletado com IgG 

irrelevante. Adicionalmente, o MC Prnp0/0 imunodepletado de STI1 promoveu uma 

menor sobrevivência em neurônios Prnp+/+ quando comparado ao mesmo MC sem a 

imunodepleção. A sobrevivência neuronal foi recuperada em neurônios Prnp+/+ quando 

STI1 recombinante foi adicionada ao MC depletado de STI1. Esses resultados sugerem 

que a STI1 secretada por astrócitos medeia a sobrevivência neuronal dependente de 

PrPC.  

Interessantemente, a secreção de STI1 por astrócitos tipo-selvagem e deficientes 

para PrPC foi similar (Fig. 14A, linhas 3 e 4). Isso, portanto, não explica o motivo do MC 

de astrócitos tipo-selvagem induzir uma sobrevivência neuronal maior que o MC de 

astrócitos deficientes para PrPC (Fig. 13). Além disso, embora STI1 medeie a 

sobrevivência somente em neurônios tipo-selvagem (Figs. 13 e 14 e Lopes et al., 2005), 

o MC de astrócitos tipo-selvagem aumenta a sobrevivência nos dois tipos de neurônios 

quando comparado ao meio fresco ou ao MC de astrócitos deficientes para PrPC (Fig. 

13). Desta forma, outros fatores secretados, além de STI1, presentes no MC de 

astrócitos tipo-selvagem e ausentes no MC de astrócitos deficientes para PrPC podem 

também regular a sobrevivência neuronal. 



Visto que a depleção de STI1 do MC também retira PrPC (Fig. 14A), nós 

adicionamos PrPC recombinante ao MC depletado de STI1. Esse tratamento foi capaz 

de resgatar a sobrevivência neuronal em neurônios Prnp+/+ e Prnp0/0 (Fig. 14B), 

indicando que PrPC solúvel também pode apresentar uma função neuroprotetora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.6 - PrPC é secretado por astrócitos e induz sobrevivência neuronal  

A secreção de PrPC já havia sido previamente documentada (Fevrier et al., 

2004), e essa proteína é um óbvio candidato a ser encontrado no MC de astrócitos tipo-

selvagem e ausentes no MC de astrócitos deficientes para PrPC. De fato, PrPC 

secretado detectado no MC de astrócitos tipo-selvagem apresentou tamanho e padrão 

de glicosilação similares ao detectado no extrato celular (Fig. 14A linhas 1 e 3). Como 

esperado, não detectamos PrPC em MC e extratos de astrócitos deficientes para PrPC 

(Fig. 14A linhas 2 e 4).  

Um ensaio de imunoprecipitação foi realizado para depletar PrPC secretado do 

MC de astrócitos tipo-selvagem. A figura 15A mostra que PrPC foi imunoprecipitado 

somente na presença de um anticorpo específico (linha 4), e não na presença de uma 

IgG irrelevante (linha 3). O sobrenadante dessa imunoprecipitação foi competamente 

depletado de PrPC (linha 2) e STI1 foi parcialmente removida do MC após a 

imunoprecipitação de PrPC (linha 1 vs. linha 2). A co-imunoprecipitação de STI1 com 

PrPC é claramente demonstrada nos precipitados (linha 3 vs. linha 4). Esse resultado 

confirma que PrPC e STI1 se ligam um ao outro, mas nesse caso, parte de STI1 

secretada ainda se encontra presente no MC após completa retirada de PrPC.  

Para avaliar a participação de PrPC solúvel na sobrevivência neuronal, PrPC 

recombinante foi adicionado a cultura de neurônios Prnp+/+ e Prnp0/0 (Fig. 15B). A 

adição de PrPC solúvel estimulou a sobrevivência neuronal de maneira dose 

dependente tanto em células Prnp+/+ quanto em células Prnp0/0 (Fig. 15B). Esse efeito 

pro-sobrevivência foram reproduzidos em experimentos paralelos onde neurônios 

Prnpwt/wt e Prnp-/- foram tratados com PrPC recombinante (Fig. 15C). 



Neurônios Prnp+/+ e Prnp0/0 mantidos em MC imunodepletado de PrPC de 

astrócitos tipo-selvagem apresentaram uma redução de 40% na sobrevivência quando 

comparados a neurônios Prnp+/+ e Prnp0/0 tratados com MC não depletado (Fig. 15D). A 

sobrevivência foi resgatada em ambos os neurônios Prnp+/+ e Prnp0/0 quando o MC 

depletado de PrPC foi suplementado com PrPC recombinante. Além disso, o acréscimo 

de PrPC recombinante no MC de astrócitos deficientes para PrPC também aumentou a 

sobrevivência de neurônios tipo-selvagem e deficientes para PrPC (Fig. 15E). Mesmo 

que STI1 seja parcialmente removida após imunoprecipitação com PrPC, uma fração 

substancial da proteína encontra-se presente no MC (Fig. 15A). Portanto o decréscimo 

da sobrevivência pode ser atribuído à retirada de PrPC e de STI1.  

Esses dados indicam que PrPC secretado por astrócitos age como um fator 

neuronal trófico. Os níveis de sobrevivência neuronal no MC são similares ao 

encontrados na MEC, mas menores que os encontrados nas co-culturas, indicando que 

a associação de fatores secretados, matriz extracelular e contato célula-célula são 

necessários para manter a viabilidade neuronal. 

PrPC e STI1 são secretados no MC (Fig. 14A e 15A) e suas funções na 

diferenciação neuronal já foram demonstradas (Chen et al., 2003; Lopes et al., 2005; 

Santuccione et al. 2005). Nossas condições experimentais diferem de estudos prévios 

pois o meio de cultura usado nos nossos experimentos não foi suplementado com 

nenhum fator, enquanto que o meio em estudos anteriores era suplementado com B-27 

(Lopes et al., 2005) ou laminina (Santuccione et al. 2005). Apesar de STI1 e PrPC 

estarem presentes no MC de astrócitos, não foi observada neuritogênese quando 

neurônios foram plaqueados sobre nossas condições. Deste modo, o MC secretado por 



astrócitos é um substrato pobre para neuritogênese, e outros fatores presentes no 

suplemento B-27 ou laminina podem ser necessários para esse efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 - Interação PrPC-STI1 em astrócitos 

 

4.2.1. A interação PrPC-STI1 promove sobrevivência astrocitária através da via de PKA 

Visto que STI1 é secretada por culturas primárias de astrócitos e tem efeito na 

sobrevivência neuronal, questionamos o papel autócrino de STI1. Para isso,  

investigamos as funções da interação PrPC-STI1 em processos astrocitários, como 

sobrevivência, proliferação e diferenciação celular. 

 Na tentativa de observar inicialmente os efeitos de STI1 na sobrevivência 

celular, um protocolo de morte celular induzida por estaurosporina foi inicialmente 

padronizado. Os astrócitos Prnp+/+ e Prnp0/0 apresentaram morte celular frente ao 

tratamento de maneira dose dependente. Porém, astrócitos Prnp0/0 foram mais 

sensíveis a altas concentrações de estaurosporina (50 e 100 nM) que astrócitos Prnp+/+ 

(Fig. 16A). STI1 foi capaz de prevenir a morte celular em astrócitos Prnp+/+, induzida por 

50 nM de estaurosporina, de maneira dose dependente (Fig. 16B). Por outro lado, 

concentrações de até 2 µM de STI1 não apresentaram efeito protetor em astrócitos 

Prnp0/0 (Fig. 16B). Além disso, a STI1∆230-245, cujo domínio de ligação a PrPC foi 

removido , não apresentou atividade protetora sobre os astrócitos Prnp+/+, confirmando 

que a proteção mediada por STI1 depende da sua interação específica a PrPC (Fig. 

17A). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O efeito protetor de STI1 foi bloqueado pelo inibidor de PKA (KT5720), enquanto 

que os inibidores de PKC (Chel), PI3K (LY294002) e ERK1/2 (U0126) não apresentaram 

efeito sobre a sobrevivência mediada por STI1 (Fig. 17A). De acordo, o tratamento com 

STI1 induziu um aumento na atividade de PKA em astrócitos Prnp+/+ mas não em 

astrócitos Prnp0/0, enquanto níveis similares de ativação de PKA foram observados 

tanto em astrócitos Prnp+/+ e Prnp0/0 quando tratados com forskolina, um ativador de 

adenilato ciclase (Fig. 18A). A adição de STI1∆230-245 ou a adição de STI1 mais o 

inibidor de PKA não promoveu ativação de PKA em astrócitos Prnp+/+ (Fig. 18A). Esses 

resultados sugerem o envolvimento da via de PKA na proteção contra a morte 

programada em astrócitos pela interação PrPC-STI1. Resultados semelhantes quanto 

ao efeito protetor de STI1 e a sinalização pela via de PKA foram obtidos com astrócitos 

Prnp-/- e Prnpwt/wt (Figs. 17B e 18B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2 - STI1 modula a proliferação astrocitária via PKC de maneira independente de 

PrPC 

 Astrócitos Prnp+/+ e Prnp0/0 se comportam de maneira similar em cultura e 

atingem confluência após 10 dias (Fig. 19A). Ensaios de incorporação de [3H]-timidina 

demonstraram que STI1 inibe a proliferação de maneira dose dependente tanto em 

astrócitos Prnp+/+ quanto em astrócitos Prnp0/0 (Fig. 19B). De acordo com esse 

resultado, o tratamento com a STI1∆230-245 (0.05µM) também diminuiu a proliferação, 

indicando que STI1 modula a proliferação de astrócitos de maneira independente de 

PrPC (Fig. 20A).  

A inibição da proliferação astrocitária por STI1 foi bloqueada na presença do 

inibidor de PKC (Chel), enquanto que os inibidores de PKA (KT), PI3K (LY) e ERK1/2 

(U0) não tiveram efeito sobre a inibição mediada por STI1 (Fig. 20A). De acordo, o 

tratamento com 0.05µM de STI1 induziu um aumento na atividade de PKC em ambos 

astrócitos Prnp+/+ e Prnp0/0 (Fig. 21A). Níveis similares de ativação de PKC também 

foram observados quando as células foram tratadas com STI1∆230-245 ou com o controle 

positivo, PMA, um ativador de PKC. A adição do inibidor de PKC, Chel, inibiu 

completamente o efeito de STI1 sobre a  ativivação desta enzima  (Fig. 21A). Esses 

resultados foram reproduzidos em astrócitos Prnp-/- e seus respectivos controles 

Prnpwt/wt (Figs. 20B e 21B). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 - A interação PrPC-STI1 modula a diferenciação astrocitária através da via de 

ERK1/2  

A fim de investigar se STI1 poderia estar envolvida na diferenciação astrocitária, 

células confluentes (não proliferativas) foram tratadas diariamente com concentrações 

crescentes de STI1 (0.05 µM, 0.25 µM, 0.5 µM ou 1 µM) por 10 dias. Mudanças 

morfológicas foram observadas em astrócitos Prnp+/+ e Prnpwt/wt após 5 dias de 

tratamento com 0.5 µM de STI1 (dados não mostrados). Após dez dias do início do 

tratamento, 90% dos astrócitos Prnp+/+ (Fig. 22A) e Prnpwt/wt (Fig. 22B) mudaram sua 

morfologia de protoplasmáticos para fibrilares em resposta a STI1. Astrócitos Prnp0/0 e 

Prnp-/- permaneceram protoplasmáticos após tratamento com STI1. Nenhuma mudança 

morfológica foi observada quando as culturas de astrócitos tipo selvagem ou deficientes 

de PrPC receberam 0.5 µM de STI1∆230-245 (Fig. 22). Com isso, podemos concluir que a 

diferenciação astrocitária induzida por STI1 é dependente da expressão de PrPC (Fig. 

22).  

Astrócitos confluentes foram tratados com STI1 (0.5 µM) na presença de 

inibidores de vias de sinalização por 10 dias. A alteração morfológica induzida pela 

interação STI1-PrPC (astrócitos Prnp+/+) foi bloqueada pelo inibidor de ERK1/2, U0126, 

indicando que a via de ERK1/2 é necessária para esse evento (Fig. 22). Ao contrário, 

os inibidores de PKA (KT5720), PKC (Chel) ou PI3K (LY294002) não tiveram efeito 

sobre a alteração morfológica induzida por STI1. Controles foram realizados apenas 

com os inibidores e nenhuma alteração na diferenciação foi observada (dados não 

mostrados).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De acordo, o tratamento com STI1 induziu um aumento na atividade de ERK1/2 

em astrócitos tipo-selvagem (Prnp+/+ ou Prnpwt/wt) (Figs. 23A e B), enquanto nenhuma 

ativação de ERK1/2 foi observada em astrócitos tipo-selvagem tratados com STI1∆230-245 

(Fig. 23C). Interessantemente, astrócitos Prnp0/0 e Prnp-/- apresentaram uma maior 

atividade basal de ERK1/2 quando comparados com astrócitos tipo-selvagem (figuras 

representativas nos painéis superiores das Figs. 23A e B), e a fosforilação de ERK1/2 

diminuiu após tratamento com STI1 e STI1∆230-245  (Fig. 23C).  

Cabe ressaltar que é amplamente conhecido que proteínas recombinantes 

podem ser contaminadas com lipopolissacarídeos (LPS), constituintes de paredes de 

bactérias usadas para sua expressão. LPS é conhecido por seu poder ativador de 

inflamação, e muitas células gliais respondem a esse componente. Porém, a STI1 

recombinante usada nesses experimentos apresentava concentrações de LPS 100 

vezes menor do que a necessária para induzir algum efeito na sobrevivência, 

proliferação e diferenciação astrocitária (dados não mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A diferenciação astrocitária foi também avaliada pela expressão de GFAP, 

vimentina e nestina. Em condições basais, astrócitos Prnp0/0 e Prnp-/- expressam menos 

GFAP (Fig. 24A) e mais vimentina (Fig. 24B) e nestina (Fig. 24C) que astrócitos tipo-

selvagem, indicando que astrócitos deficientes para PrPC são menos diferenciados 

nesse estágio embrionário que astrócitos tipo-selvagem. Quando astrócitos tipo-

selvagem foram tratados com STI1, a expressão de GFAP aumentou (Fig. 24A), 

enquanto os níveis de expressão de vimentina (Fig. 24B) e nestina (Fig. 24C) 

diminuiram. Ao contrário, nenhum efeito nas concentrações basais dessas proteínas foi 

verificado quando astrócitos Prnp0/0 e Prnp-/- foram tratados com STI1 (Figs 24A, B e C). 

Esse dado complementa nossos experimentos morfológicos e sugere que a interação 

de PrPC com STI1 modula a diferenciação astrocitária in vitro. 

 De maneira similar às culturas primárias, extratos cerebrais de córtex e 

hipocampo de embriões E17 deficientes para PrPC apresentaram uma menor expressão 

de GFAP (Fig. 25A), e uma maior expressão de vimentina (Fig. 25B) e nestina (Fig. 

25C) quando comparados com embriões E17 de camundongos tipo-selvagem. 

Particularmente, a expressão de nestina era quase três vezes maior em córtex de 

embriões Prnp0/0 em relação aos Prnp+/+, confirmando que PrPC está envolvido na 

diferenciação astrocitária no cérebro em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 - Mecanismos de secreção de STI1 

4.3.1 - O Meio Condicionado (MC) de astrócitos induz ativação da via de ERK1/2 

Estudos anteriores do grupo mostraram que a interação entre PrPC e STI1 é 

capaz de induzir sinais de neuroproteção contra apoptose através da via de PKA e de 

neuritogênese através da via de ERK1/2 (Zanata et al., 2002; Chiarini et al., 2002; 

Lopes et al., 2005). Esses efeitos de plasticidade e proteção neuronais descritos são 

mediados por STI1 em sua forma solúvel, o que sugere importantes questões sobre a 

presença de  STI1 solúvel no meio extracelular e como esta alcança este espaço.   

Visto que astrócitos secretam muitos fatores tróficos responsáveis por 

sinalização, sobrevivência e diferenciação neuronal, e que a STI1 secretada têm efeito 

na sobrevivência neuronal e na sobrevivência, proliferação e diferenciação astrocitárias, 

STI1 se tornou uma potencial molécula trófica de estudo. 

Para testarmos esta hipótese a atividade do MC de astrócitos sobre a 

fosforilação de ERK1/2 em neurônios foi avaliada. O sobrenadante de cultura de 

astrócitos foi condicionado por 48h, removido de debris celulares, filtrado e concentrado 

100 vezes (Fig. 26A). Culturas primárias de neurônios hipocampais foram estimuladas 

com 50µl de MC por 30 segundos (50µl de MC em 1ml de meio neurobasal). A figura 

26B mostra que o MC é capaz de ativar ERK1/2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na tentativa de isolar os componentes do MC de astrócitos que podem ativar 

ERK1/2, o meio foi fracionado por ultracentrifugações seqüenciais a 100.000 xg por 1, 2 

e 16h. Após cada rodada de centrifugação o precipitado era coletado e ressuspenso em 

50µl de PBS e o sobrenadante era submetido a uma nova rodada de centrifugação. 

Após 16h de centrifugação, o sobrenadante foi concentrado 100 vezes (Fig 26A). Cada 

fração foi usada para estimular neurônios e a ativação de ERK1/2 foi avaliada. Os 

precipitados (P) de cada ultracentrifugação induziram um aumento crescente na 

atividade de ERK1/2 em neurônios Prnp+/+, enquanto nenhuma ativação de ERK1/2 foi 

observada em neurônios Prnp0/0 (Fig. 27A). O sobrenadante final (S) não foi capaz de 

ativar ERK1/2 em neurônios Prnp+/+ (Fig. 27A).  

Para dissecar se os componentes do MC de astrócitos que desencadeiam a 

fosforilação de ERK1/2 são secretados pela via clássica foram realizados experimentos 

com células tratadas com 1µg/ml Brefeldina A (BFA), uma droga que desorganiza o 

complexo de Golgi. Um experimento controle para verificar se as drogas que 

desestabilizam o complexo de Golgi estavam funcionando foi conduzido. Astrócitos 

foram transfectados com 1,4 β galactosiltransferase-YFP (proteína residente da rede 

trans Golgi) (Dejgaard et al., 2007) e tratados 1h com 1µg/ml de BFA ou com 5µM de 

Monensina (Mn). Como mostrado nas figuras 27C, o tratamento com as drogas causou 

uma completa desestabilização do complexo de Golgi. Os MCs de astrócitos tratados e 

não tratados com brefeldina foram coletados concentrados e usados para tratar 

neurônios hipocampais Prnp+/+. Os dados apontam que  mesmo após o tratamento com 

BFA o MC foi capaz de ativar a via de ERK1/2 (Fig. 27B), demonstrando que fatores 

astrocitários que ativam ERK1/2 não são secretados pela via clássica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uma vez que a fração solúvel (sobrenadante) do MC de astrócitos não é capaz 

de induzir a sinalização neuronal, podemos concluir que os fatores presentes no MC de 

astrócitos capazes de induzir a sinalização de ERK1/2 encontram-se presentes em 

estruturas que podem ser sedimentadas, como por exemplo, agregados protéicos, 

proteínas associadas a lipídeos ou vesículas lipídicas.  

 

4.3.2 - STI1 é secretada independentemente da via clássica de secreção, nas 

formas solúvel e insolúvel 

Verificamos previamente que STI1 e PrPC são secretados por astrócitos, o que 

poderia estar desencadeando a ativação da via de ERK1/2 em neurônios. Enquanto 

PrPC já foi visto sendo secretado por exossomos (Fevrier et a., 2004; Vella et al., 2008), 

a via de secreção de STI1 ainda é desconhecida. 

Comparamos então a secreção de PrPC e STI1 com as frações de MC de 

astrócitos que induzem a ativação de ERK1/2. As frações do MC foram submetidas a 

eletroforese em gel de acrilamida seguida de imunodetecção. STI1 secretada foi 

encontrada no meio a partir de 12h de condicionamento e acumulou-se com o tempo, 

sugerindo que STI1 é constitutivamente secretada por astrócitos (Fig. 28A). STI1 está 

presente nas frações sedimentadas por ultracentrifugação do MC por 1, 2 e 16h a 

100.000 xg e também foi encontrada no sobrenadante (Fig. 28B). PrPC, Hsp70 e Hsp90, 

e Receptor de Transferrina (marcadores de exossomos) (Fevrier et al., 2004) foram 

encontrados nos três precipitados da ultracentrifugações, mas estavam ausentes no 

sobrenadante (Fig. 28B). GAPDH, uma enzima envolvida na glicólise, e LAMP-1, uma 

glicoproteína de membrana constituinte de lisossomos, não foram encontradas nas 



frações do MC, indicando que a secreção de STI1 não é um resultado de lise celular 

(Fig. 28B). 

A quantidade de STI1 e PrPC secretados por astrócitos foi estimada por 

comparação com quantidades conhecidas de STI1 e PrPC recombinantes separadas 

eletroforeticamente. Os resultados indicam que a quantidade total de STI1 secretada 

em 10 ml de MC por 48h de condicionamento a partir de 2x106 astrócitos corresponde a 

aproximadamente 200ng, ou seja, 50ng por fração, e a quantidade de PrPC secretada 

corresponde a aproximadamente 150ng (Fig. 28C). 

Para demonstrar que a sedimentação de STI1 não era causada por nenhum  

artefato, realizamos as ultracentrifugações seqüenciais com a adição de STI1 

recombinante ao MC de astrócitos e ao meio DMEM, e visualizamos esta proteína por 

imunodetecção com o anticorpo His-Tag. STI1 recombinante está presente somente no 

sobrenadante, indicando que a STI1 endógena encontrada nos precipitados está 

associada a algo insolúvel como uma vesícula ou um agregado proteíco (Fig. 28D).  

Para verificar o envolvimento da via clássica de secreção na liberação de STI1, 

astrócitos foram pré-tratados com BFA ou Mn e a seguir o meio foi condicionado. Após 

fracionamento por centrifugação seqüencial, as frações do MC foram submetidas a 

eletroforese em gel de acrilamida seguida de imunodetecção. O tratamento com BFA 

ou Mn não alterou o padrão de secreção de STI1, enquanto que a secreção de β-II 

microglobulina (proteína secretada por astrócitos pela via clássica) (Lafon-Cazal et al., 

2003) foi abolida. A secreção de PrPC também foi inibida, possivelmente porque sua 

maturação, e não necessariamente sua secreção, necessite do RE/Golgi (Fig. 28E). 

Portanto, este grupo de resultados aponta que STI1 é secretada por astrócitos 

por uma via não clássica e pode ser encontrada em compartimentos “insolúveis” que 



têm atividade sobre a fosforilação de ERK1/2 em neurônos que expressam PrPC (Figs. 

27 e 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.3 - STI1 sedimentada se liga a neurônios e ativa ERK1/2 

Para verificar se STI1 secretada por astrócitos era capaz de se associar 

funcionalmente a neurônios, astrócitos foram transfectados com GFP-STI1 ou GFP 

(controle) e o MC foi fracionado por ultracentrifugação seqüencial. A secreção de 

proteínas transfectadas foi analisada por SDS-PAGE seguido de imunodetecção com 

anticorpos anti-STI1 e anti-GFP (Fig. 29A). GFP-STI1 é secretada por astrócitos na 

mesma quantidade no precipitado e no sobrenadante, enquanto GFP não foi detectado 

(Fig. 29A, painel inferior). STI1 endógena também foi detectada (Fig. 29A, painel 

superior). A diferença de peso molecular entre a STI1 endógena e a STI1 transfectada 

se deve a fusão a GFP, que corresponde a 30KDa (Fig. 29A). 

Para verificar se GFP-STI1 secretada poderia se ligar a neurônios, o precipitado 

e o sobrenadante do MC de astrócitos transfectados foram adicionados a neurônios 

hipocampais e as imagens foram adquiridas. Nessa condição, o precipitado contendo 

GFP-STI1 foi capaz de se ligar à superfície dos neurônios, enquanto nenhuma ligação 

foi observada quando a fração solúvel do MC contendo GFP-STI1 foi utilizada (Fig. 

29B). Um padrão similar de ligação de STI1 foi observado na linhagem neuronal SN56, 

onde há ligação de GFP-STI1 sedimentada à superfície celular (Fig. 29C) enquanto 

nenhuma ligação da fração solúvel de GFP-STI1 foi observada. Esses resultados 

sugerem que a STI1 sedimentada é capaz de interagir na superfície neuronal enquanto 

que a STI1 solúvel não é. 

Na tentativa de confirmar que a STI1 secretada pelos astrócitos pode ativar 

ERK1/2 em neurônios de maneira dependente de PrPC, esta foi depletada do MC de 

astrócitos com o uso de um anticorpo específico contra STI1. Além disso, o MC foi 

tratado com o peptídeo de PrPC (p10) que mimetiza o sítio de ligação a STI1, na 



tentativa de bloquear a interação de STI1 secretada com PrPC na superfície neuronal. O 

tratamento com o anticorpo bem como com o peptídeo p10 inibiram a ativação de 

ERK1/2 mediada pelo MC (Fig. 29D), demonstrando que a STI1 secretada presente no 

MC é resposável pela ativação de ERK1/2 e que a ligação a PrPC é fundamental para 

este processo. 
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4.3.4 – STI1 secretada está associada a lipídeos não derivados de 

microvesículas geradas por “shedding” de membrana plasmática. 

O próximo passo foi determinar as vias de secreção usadas por STI1. Diante dos 

resultados anteriores, sabemos que a STI1 biologicamente ativa se encontra em 

frações insolúveis, que podem representar agregados protéicos ou vesículas lipídicas, e 

para discriminar entre essa duas possibilidades, o MC de astrócitos foi previamente 

tratado com alta concentração de sal ou detergentes e depois fracionado por 

ultracentrifugações seqüenciais. O tratamento do MC com detergentes (Saponina, SDS 

e TritonX mais NP-40) alterou a localização de STI1 que passou da fração do 

precipitado (Fig 30A) para o sobrenadante (Fig 30B). Similarmente, PrPC também se 

moveu dos precipitados para o sobrenadante (Fig 30A e B). Por outro lado, o 

tratamento do MC com alta concentração de sal (NaCl 800mM) não alterou o padrão de 

solubilidade de STI1 e PrPC secretados (Fig 30A e B). Com base nestes resultados, 

vias de secreção não clássicas que não envolvem lipídeos, incluindo a translocação 

direta (Seelenmeyer et al., 2008) e através de lisossomos secretórios (Nickel & 

Rabouille, 2009) foram descartadas.  

Para verificar o envolvimento de partículas lipoprotéicas ou microvesículas 

derivadas de “shedding” de membrana plasmática na secreção de STI1, analisamos a 

distribuição de STI1 em um gradiente de centrifugação isopicnico. Nesses gradientes, 

partículas lipoprotéicas menos densas estão localizadas nas frações superiores, 

enquanto que as proteínas solúveis e outros tipos de vesículas mais densas estão 

presentes em frações inferiores. A apolipoproteína E (ApoE), lipoproteína 

majoritariamente produzida e secretada por astrócitos na forma de lipoproteína de alta 

densidade (ApoE –HDL) (Fagan et al., 1999), foi encontrada, como esperado, somente 



na fração menos densa, enquanto STI1 estava presente nas frações restantes, 

indicando que astrócitos secretam STI1 numa forma não associada a partículas 

lipoprotéicas (Fig. 30C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.5 - STI1 é secretada em três tipos diferentes de compartimentos lipídicos 

Visto que STI1 encontrava-se em frações obtidas com diferentes tempos de 

ultracentrifugação, tivemos que elaborar um método mais adequado de separação que 

pudesse revelar a verdadeira identidade dos complexos que contêm STI1 secretada. 

Realizamos um método de fracionamento alternativo baseado em cromatografia em gel 

filtração para separação de biomoléculas pela forma e massa molecular. O 

fracionamento consistiu na passagem de 1ml do MC de astrócitos concentrado (10X) 

por uma coluna (resina de sefarose Superose 12) que possui poros de limite de 

exclusão protéica de 4x107 – 2x106 M. Foram coletadas 25 frações de 3,5ml cada, na 

qual o conteúdo protéico foi precipitado com TCA gelado e as proteínas foram 

submetidas a eletroforese em gel de acrilamida seguida de imunodetecção contra STI1, 

Hsp70 e PrPC. STI1 está presente em quatro compartimentos: frações 1 e 2; frações 5 e 

6; frações 11 e 12; e frações 16 e 17 (Fig. 31A). Por outro lado, PrPC encontra-se 

presente somente nas frações 5 e 6 e Hsp70 está distribuída entre as frações 5 a 13 

(Fig. 31A). Um gradiente paralelo foi conduzido com moléculas conhecidas e mostrou 

que laminina (LN), que possui cerca de 800kDa, é eluida nas frações 1 e 2; BSA de 

66kDa está nas frações 16 e 17  (Fig. 31 C). Desta forma, as frações 16 e 17 que 

contêm STI1 devem representar moléculas isoladas de STI1 solúvel. Por outro lado, a 

STI1 encontrada nas outras frações representa as formas que estão associadas a 

comlexos macromoleculares, que podem conter outras proteínas ou lipídeos.  

Um controle usando PrPC recombinante mostrou que esta migra entre as frações 

22 e 23 (Fig 31C). Assim se PrPC fosse secretada em uma forma isolada, ela deveria 

aparecer nessas frações. Porém, como PrPC foi encontrada presente nas frações 5 e 6 

(Fig 31A), esta molécula não é secretada isoladamente. Hsp70 é também encontrada 



em frações de maior peso molecular que a esperada pela proteína isolada, 

demonstrando que essa proteína também se encontrada em complexos 

macromoleculares (Fig 31A).  

Visto que havia indícios que lipídeos estavam associados a forma secretada de 

STI1 assim como de PrPC, o MC foi tratado com 1% de SDS para romper interações 

lipídicas e a seguir  fracionado por gel filtração seguida de SDS-PAGE e imunodetecção 

das frações. Os resultados mostram uma completa re-distribuição de STI1, PrPC e 

Hsp70 para frações correspondentes à migração de proteínas com seus respectivos 

pesos moleculares (Fig. 31B), onde STI1 e Hsp70 com massa molecular de 66 e 70kDa 

respectivamente, estão presentes nas frações 16-20. PrPC com massa molecular de 

30kDa, por sua vez, encontra-se na fração 22. Esses dados sugerem fortemente que a 

presença dessas proteínas em frações de alto peso molecular é dependente de 

associação lipídica. As bandas obtidas após exposição das membranas à filmes 

radiográficos foram quantificadas e os valores foram plotados. A Figura 31D mostra o 

deslocamento de frações de STI1, Hsp70 e PrPC com o tratamento com SDS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para confirmar a hipótese de que a STI1 secretada está associada a lipídeos, 

marcamos astrócitos com ácido mirístico, um precursor de lipídeos, que estava 

marcado com [3H]. O MC de astrócitos marcados radioativamente foi então submetido a 

fracionamento por cromatografia líquida, os lipídeos foram extraídos de todas as 

frações e a radioatividade foi quantificada. A presença de lipídeos marcados pode ser 

observada nas frações: 1 e 2;  5 e 6; 11 e 12 (Fig. 32A), que correspondem exatamente 

as frações que detectamos a fração de STI1 que era realocada no gradiente após o 

tratamento com detergente (Fig. 32B). Portanto, estes resultados apontam que 3 

compartimentos lipídicos distintos, representados pelas frações 1 e 2;  5 e 6; 11 e 12 

contém STI1. Além disso, STI1 é secretada em uma forma solúvel (frações 17-18), que 

não contém lipídeos (Fig. 32A).  

A fim de identificar quais complexos de STI1 ativam a via de ERK1/2 em 

neurônios, as frações 1+2, 5+6, 11+12 e 16+17 foram usadas para estimular neurônios. 

Uma pequena parcela dessas frações (aproximadamente 100µl) foi usada em ensaio de 

ELISA para detectar a presença de STI1 e PrPC (Fig. 32C). Nós observamos que as 

frações 1+2, 5+6 e 11+12 foram capazes de induzir a fosforilação de ERK1/2, enquanto 

que as frações 16+17 não foram capazes (Fig. 32B). Isso indica que somente a STI1 

associada a lipídeos é capaz de induzir ERK1/2 enquanto que a forma solúvel de STI1 

não.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6 - Frações lipídicas contendo STI1 são vesículas tipo exossomos de 

diferentes tamanhos 

Para caracterizar se STI1 associada a lipídeos poderia estar presente em 

vesículas, o MC, total e fracionado por gel filtração, foi observado através de 

microscopia eletrônica. No MC total de astrócitos foram detectadas vesículas de 

diferentes tamanhos (Fig. 33A), incluindo vesículas com 50-90nm que possuem uma 

morfologia semelhante a exossomos. Interessantemente, foram encontrados corpos 

multivesiculares em astrócitos fixados, que são estruturas intracelulares de origem 

endossomal que contém vesículas intraluminais, que quando liberadas para o meio 

extracelular dão origem aos exossomos (Fig. 33B). A análise das frações 1+2, 5+6, 

11+12 e 16+17 ao microscópio eletrônico, mostrou vesículas de três tamanhos 

distintos. Nas frações 1+2 estão presentes vesículas maiores, de aproximadamente 

200nm (Fig. 33C e F). As frações 5+6 possuem vesículas que variavam de 50 a 70nm, 

e que apresentavam morfologia e tamanho semelhantes a exossomos (Fig. 33D e G). 

Nas frações 11+12 encontram-se vesículas menores que 20nm (Fig. 33E e H). As 

frações 16+17 não apresentaram estruturas visíveis (dados não mostrados).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os três tipos de vesículas encontradas no MC de astrócitos foram marcados com 

anticorpos anti-PrPC e anti-STI1. Pudemos detectar STI1 nos três tipos de vesículas, 

tanto na sua superfície quanto no seu interior (Fig. 35A-F). PrPC só foi detectado nas 

vesículas de 50-70nm (Fig. 35D-E). Esses resultados demonstram que a secreção de 

STI1 em astrócitos é mediada por vesículas de diferentes tamanhos. Além disso, STI1 

pode ser secretada nas mesmas vesículas que PrPC. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Discussão 

  

Este trabalho abordou diversos aspectos da biologia celular do Sistema Nervoso 

em desenvolvimento, como processos e mecanismos de diferenciação e sobrevivência 

neuronais e astrocitárias. Através de co-culturas neurônios-astrócitos e culturas 

isoladas de ambos os tipos celulares pudemos observar e caracterizar esses eventos 

celulares. Assim, estudamos fatores que sabidamente influenciam a diferenciação e 

sobrevivência celulares: como o contato célula-célula, a secreção de fatores tróficos, a 

organização da MEC, bem como as vias de sinalização utilizadas nesses processos.  

Um importante objetivo foi investigar a importância fisiológica de PrPC e sua 

interação com STI1 em células neurais. Concluímos que a expressão de PrPC em 

astrócitos e neurônios é importante para a diferenciação e sobrevivência neuronais, 

além de regular o padrão de deposição da MEC por astrócitos. Também observamos 

que a interação PrPC-STI1 modula a sobrevivência e diferenciação astrocitárias através 

das vias de PKA e ERK1/2, respectivamente. Finalmente, pudemos demonstrar que 

STI1 é secretada por astrócitos através de vesículas tipo-exossomos sugerindo que 

esta proteína poderia atuar como um novo fator neurotrófico.   

 

5.1 – Papel de PrPC na interação neurônio-glia  

Foi demostrado que PrPC em astrócitos modula a interação neurônio-glia, a 

organização de laminina na MEC e a secreção de fatores solúveis responsáveis pela 

sobrevivência e diferenciação neuronal. Nossos experimentos foram conduzidos 

utilizando neurônios e astrócitos de duas linhagens de animais deficientes para PrPC 

(Bueler et al., 2002; Manson et al, 1994) e seus respectivos controles tipo-selvagem 



para assegurar que os efeitos observados não eram consequência de diferenças de 

“background” genético entre os animais tipo-selvagem e os deficientes para PrPC. 

Co-culturas de astrócitos-neurônios mimetizam um ambiente mais semelhante às 

condições in vivo que culturas neuronais isoladas. Nossos experimentos mostraram que 

a neuritogênese é prejudicada se pelo menos um dos tipos celulares (neurônios ou 

astrócitos) da co-cultura não expressam PrPC, e este fenótipo foi mais evidente quando 

ambos tipos celulares não expressavam PrPC. Interações homo e heterofílicas entre 

proteínas, assim como fatores solúveis e insolúveis, produzidos por astrócitos já foram 

descritos como moduladores de sobrevivência e diferenciação neuronal (Fields and 

Stevens-Graham, 2002). Em relação às interações célula-célula pelo menos dois tipos 

de ligantes de PrPC, STI1 (que também é detectada na superfície celular) (Zanata et al., 

2002; Lopes et al., 2005) e NCAM, podem participar de interações heterofílicas que 

desencadeiam diferenciação neuronal (Lopes et al., 2005; Santuccione et al., 2005). A 

interação STI1-PrPC desencadeia sinalizações através de PrPC  (Zanata et al., 2002; 

Chiarini et al., 2002), enquanto que na interação PrPC-NCAM a sinalização é deflagrada 

através de NCAM (Santuccione et al., 2005). Assim, STI1 expressa em astrócitos tipo-

selvagem e deficientes para PrPC pode induzir diferenciação em neurônios que 

expressam PrPC, enquanto que PrPC presente em astrócitos pode desencadear 

neuritogênese através da interação com NCAM. Isso pode explicar o fato da 

neuritogênese ser mais robusta quando ambos os tipos celulares, astrócitos e 

neurônios, expressam PrPC e menor quando PrPC é expresso em somente um tipo 

celular. A neuritogênse é ainda menor quando ambas células são deficientes para PrPC. 

No entanto, também podem existir outras proteínas de superfície celular, ainda não 

identificadas, envolvidas na interação célula-célula e na sinalização, cuja expressão ou 



ativação podem ser moduladas por PrPC. Um desenho esquemático desses eventos se 

encontra na Fig. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Além do contato célula-célula, fatores secretados solúveis ou depositados na 

MEC também influenciam o desenvolvimento neuronal. A proteína de matriz 

extracelular, laminina, participa de eventos cruciais durante o desenvolvimento do SN, 

como crescimento neurítico, migração neuronal, regeneração neuronal e orientação 

axonal (Liesi et al., 2001b;Luckenbill-Edds, 1997). Essa molécula é organizada na MEC 

do cérebro em desenvolvimento como agregados com diferentes morfologias, podendo 

ser pontual, granular fibrilar ou envolvendo células (Zhou, 1990). Diferentes tipos 

celulares na mesma região do SNC, como astrócitos e neurônios, podem  expressar 

diferentes isoformas e diferentes padrões de organização de laminina em diferentes 

estágios do desenvolvimento cerebral (Liesi et al., 2001a). Similarmente, culturas de 

astrócitos derivados de mesencéfalo depositam matrizes de laminina com diferentes 

padrões de organização, podendo ser fibrilares e pontuais, onde a primeira é mais 

favorável ao crescimento neurítico (Garcia-Abreu et al., 1995a). No presente estudo foi 

demonstrado que a laminina produzida por astrócitos deficientes de PrPC apresenta 

uma distribuição mais pontual, o que é consistente com sua inabilidade de promover 

neuritogênese. Com isso, nosso estudo está de acordo com resultados anteriores 

relacionando neuritogênese com o padrão de organização da laminina  e implica PrPC 

neste fenômeno (Garcia-Abreu et al., 1995a). 

Em condições diversas de pH, os depósitos de laminina tendem a se agregar de 

maneira diferente. Em solução neutra, as matrizes de laminina formam agregados de 

morfologia heterogênea, enquanto que em solução ácida formam estruturas hexagonais 

homogêneas. Foi visto que o crescimento neurítico é maior em matrizes formadas sob 

condições acídicas (Freire et al., 2002). Com isso, é possível que diferentes padrões de 

organização de laminina ocorram dependendo do tipo de molécula (mais ou menos 



ácida) expressa na superfície de astrócitos. PrPC possui dois sítios N-ligados de 

glicosilação e pelo menos 52 açúcares diferentes. Adicionalmente, a âncora de GPI em 

PrPC é modificada com ácido siálico (Rudd et al., 2001), o que poderia conferir um perfil 

mais ácido às membranas que expressam PrPC favorecendo uma organização fibrilar 

da laminina.  

Além de PrPC existem muitos outros receptores para laminina que promovem 

adesão neuronal e neuritogênese (Colognato and Yurchenco, 2000;Graner et al., 

2000a;Graner et al., 2000b). Visto que neurônios tipo-selvagem e deficientes para PrPC 

exibem baixa neuritogênese na laminina pontual, sugerimos que esse tipo organização 

não é um substrato ideal para PrPC, integrinas, ou outros receptores de laminina. 

Nossos achados mostram que a molécula de PrPC expressa na superfície celular de 

astrócitos está envolvida na organização da laminina, e promove uma organização de 

laminina que é mais permissiva à neuritogênese. Estudos futuros precisam ser 

realizados a fim de elucidar este mecanismo. 

Além de influenciar a diferenciação neuronal, os astrócitos também possuem um 

papel fundamental na sobrevivência neuronal. Assim, avaliamos também o papel de 

PrPC em ambos os tipos celulares neste parâmetro. As diversas combinações de co-

culturas astrócitos-neurônios tipo-selvagem e deficientes para PrPC demonstraram que 

a sobrevivência neuronal não é afetada pela expressão de PrPC. Porém, quando o 

contato neurônio-astrócito foi abolido, e neurônios deficientes para PrPC foram 

cultivados em DMEM ou MC, a sobrevivência diminiui, demonstrando a importância da 

expressão de PrPC neuronal.  

Kuwahara e colaboradores (Kuwahara et al., 1999) demonstraram que neurônios 

provenientes de uma cepa de camundongos deficientes para PrPC eram mais sensíveis 



a privação de soro do que suas células tipo-selvagem. Essa observação foi atribuída 

aos elevados níveis da proteína neurotóxica Doppel, e não a ausência de PrPC (Moore 

et al., 1999). Porém, nosso dado demonstra que neurônios de duas cepas de 

camundongos deficientes para PrPC (Bueler et al., 1992; Manson et al., 1994), e que 

não expressam Doppel (Moore et al., 1999), também apresentaram uma menor 

sobrevivência na ausência de soro, indicando que culturas isoladas de neurônios 

deficientes para PrPC são mais sensíveis à morte celular. Esses resultados demonstram 

que vários sinais desencadeados por interações heterofílicas entre neurônios e 

astrócitos contribuem para a sobrevivência neuronal, enquanto a sobrevivência de 

neurônios isolados parece ser dependente de PrPC. Já que muitas moléculas podem 

estar envolvidas no contato célula-célula, a relevância de PrPC na sobrevivência 

neuronal pode ser mascarada em condições de co-cultivo. 

Neurônios, expressando ou não PrPC, apresentaram sobrevivência similar 

quando plaqueados sobre a MEC de astrócitos tipo-selvagem e deficiente para PrPC, 

mesmo que a organização da laminina seja diferente entre eles. Assim, nessas 

condições experimentais, proteínas da MEC e outros receptores celulares como 

integrinas (Bozzo et al., 2004) podem possuir um papel mais importante na 

sobrevivência que laminina e PrPC. A sobrevivência neuronal na presença de MC de 

astrócitos é dependente da expressão de PrPC tanto em neurônios quanto em 

astrócitos. Essa dependência sugere que fatores secretados possam realizar o papel 

mais importante na sobrevivência neuronal dependente de PrPC (Fig. 36). 

PrPC, através de sua associação com STI1, já foi associado com sinais de 

sobrevivência em neurônios hipocampais e da retina (Chiarini et al., 2002; Zanata et al., 

2002). Mesmo assim, os níveis basais de neurônios apoptóticos em explantes da retina 



de camundongos tipo-selvagem e deficiente para PrPC são similares (Chiarini et al., 

2002), além do animal deficiente para PrPC não apresentar anormalidades na anatomia 

cerebral e no comportamento (Bueler et al., 1992). Na verdade, esses animais 

apresentam mudanças eletrofisiológicas (Colling et al., 1996) distúrbios de sono (Tobler 

et al., 1997;Tobler et al., 1996) e são mais vulneráveis a condições de estresse, como 

tratamento com ácido caínico ou isquemia (Walz et al., 1999; Spudich et al., 2005).  

STI1 é abundantemente expressa no citoplasma (Lassle et al., 1997) e na 

superfície celular (Zanata et al., 2002; Lopes et al., 2005), apesar da ausência de um 

peptídeo sinal de localização na membrana. Nesse estudo nós demonstramos que STI1 

é secretada por astrócitos, similarmente a sua homóloga humana, Hop, que também é 

secretada por uma linhagem de células de fibrosarcoma (Eustace and Jay, 2004). 

Outros ligantes de STI1, como Hsp90 e Hsp70 já foram encontradas no espaço 

extracelular (Evdonin et al., 2006a;Kakimura et al., 2002;Liao et al., 2000), mesmo na 

ausência do seu peptídeo N-terminal. Recentemente, Hsp70 foi mostrada sendo 

secretada por astrócitos da medula espinhal, mediando sobrevivência de neurônios 

motores (Robinson et al., 2005). 

PrPC também é secretado por astrócitos e induz sobrevivência neuronal em 

células tipo-selvagem e deficientes para PrPC. Esses sinais podem ser desencadeados 

pela associação de PrPC com uma proteína expressa na superfície celular. STI1 não 

pode ser uma candidata a esse fenômeno, já que demonstramos previamente que os 

sinais de sobrevivência passam de STI1 para PrPC (Chiarini et al., 2002; Zanata et al., 

2002). Porém NCAM, outro ligante de PrPC (Santuccione et al., 2005) expresso na 

superfície celular, poderia ser um candidato. Estudos futuros necessitam ser realizados 

para elucidar o papel de NCAM na sobrevivência neuronal dependente de PrPC. 



Portanto, PrPC e STI1 podem ser considerados uma classe de fatores tróficos 

secretados por astrócitos mediando a sobrevivência neuronal. Uma ilustração 

esquemática desses pontos é visualizada na Fig. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dada a importância dos astrócitos na sobrevivência e diferenciação neuronal, a 

caracterização de funções de PrPC na interação neurônio-astrócito pode fornecer 

importantes pistas para a perda de função de PrPC nas doenças priônicas. Astrócitos 

estão intimamente associados a sinapses e estrategicamente alocados para regularem 

a transmissão sináptica (Araque, 2006;Araque et al., 2001). Com isso, essas células 

podem ter importante papel na plasticidade neuronal e cognição. 

Já foi demonstrado que PrPSc inicialmente se acumula em astrócitos e depois se 

espalha a neurônios  (Raeber et al., 1997;Diedrich et al., 1991), porém a importância 

desse evento nas doenças priônicas é controversa. A propagação de PrPSc pela glia 

pode levar a lesões neuronais independentemente da expressão de PrPC em neurônios 

(Jeffrey et al., 2004). Inversamente, a degeneração espongiforme no hipocampo assim 

como os comportamentos anormais gerados pela infecção por prion são revertidos 

quando PrPC é seletivamente depletado de neurônios apesar da replicação continuar 

em astrócitos (Mallucci et al., 2007;Mallucci et al., 2003;Mallucci et al., 2002). 

Essas observações sugerem que a glia é um elemento regulatório chave nas 

funções corticais. De acordo, a expressão de PrPC pela glia, assim como em neurônios, 

e sua interação com STI1 poderia ter um papel importante no cérebro assim como a 

perda de função de PrPC poderia estar associada com a patogênese das doenças de 

prion.  

 

5.2 – Interação PrPC-STI1 em astrócitos  

O presente estudo também mostra evidências que STI1 é um fator gliotrófico 

capaz de interagir com PrPC, modulando a sobrevivência e diferenciação astrocitária via 

PKA e ERK1/2, respectivamente. Além disso, STI1 modula a proliferação astrocitária de 



maneira independente de PrPC através da ativação de PKC. Surpreendentemente, STI1 

foi encontrada sendo secretada por astrócitos, sugerindo que essa proteína 

desempenha uma modulação autócrina (Fig. 37).  

É amplamente sabido que neurônios deficientes para PrPC são mais susceptíveis 

à condições de estresse, como privação de soro (Kuwahara et al., 1999), expressão de 

Bax (Roucou et al., 2003;Bounhar et al., 2001) e insultos cerebrais como hipoxia-

isquemia (Weise et al., 2006;McLennan et al., 2004;Weise et al., 2004). Por outro lado, 

neurônios deficientes para PrPC mostraram-se mais resistentes ao tratamento com 

estaurosporina (Paitel et al., 2004), enquanto que a mesma sensibilidade a esse inibidor 

de proteínas cinases foi mostrada em ambos explantes de retina tipo-selvagem e 

deficientes para PrPC (Chiarini et al., 2002). Nesse contexto, mostramos que astrócitos 

deficientes para PrPC são mais sensíveis à morte celular induzida por estaurosporina 

que astrócitos tipo-selvagem. Assim, parece que os efeitos protetores de PrPC contra 

diferentes insultos podem diferir entre tipos celulares e tecidos. Por outro lado, sinais de 

sobrevivência desencadeados por PrPC através de STI1 parecem ser mais uniformes, 

podendo ser observados em neurônios hipocampais e da retina (Chiarini et al., 2002; 

Zanata et al., 2002; Lopes et al., 2005), e também em astrócitos (Fig. 37). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A participação do mesmo complexo protéico PrPC-STI1 tanto na sobrevivência 

neuronal quanto na astrocitária é considerável, já que a sobrevivência de neurônios é 

estritamente dependente da homeostase mantida por astrócitos. De fato, prejuízos a 

astrócitos em condições como trauma, isquemia cerebral, esclerose lateral amiotrófica 

(ALS) e outras doenças neurológicas, já foi amplamente associado a 

neurodegeneração (Rossi et al., 2008;Pehar et al., 2005;Willis et al., 2004).  

GFAP e vimentina são proteínas de filamento intermediário cuja expressão é 

regulada durante o desenvolvimento astrocitário (Trentin, 2006;Hsu et al., 2005;Gomes 

et al., 1999;Lima et al., 1997). A expressão de GFAP é predominante em astrócitos 

fibrosos, enquanto que astrócitos protoplasmáticos expressam mais vimentina (Barry 

and McDermott, 2005;Lima et al., 1998;Yang et al., 1994). A expressão de nestina, 

outra proteína de filamento intermediário e marcadora de células indiferenciadas, é 

regulada negativamente durante a maturação astrocitária (Mazurova et al., 2006;Barry 

and McDermott, 2005). A associação de STI1 com PrPC induziu alterações 

morfológicas, com aumento da expressão de GFAP e diminuição dos níveis de 

vimentina e nestina. Assim, nossos dados sugerem que STI1 promove a maturação de 

astrócitos que expressam PrPC. Esse dado é também consistente com os baixos níveis 

de GFAP e a alta expressão de vimentina e nestina em astrócitos deficientes para PrPC, 

corroborando como um estudo in vitro que mostrou que os níveis de PrPC estavam 

positivamente correlacionados com a diferenciação de precursores neurais 

multipotentes (Steele et al., 2006). Inversamente, Steele e colaboradores (Steele et al., 

2006) não foram capazes de detectar PrPC expresso em astrócitos de encéfalo adulto, o 

que entra em desacordo com nosso presente estudo e também com resultados de 

outros grupos (Witusik et al., 2007;Verghese-Nikolakaki et al., 1999).  



Além da interação STI1-PrPC atuar na modulação da expressão de proteínas de 

maturação astrocitária, essa ligação promove uma proeminente alteração morfológica, 

de astrócitos protoplasmáticos para fibrilares ou estrelares. Astrócitos fibrilares são 

encontrados na substância branca e possuem múltiplos processos finos que irradiam do 

corpo celular e terminam em ramificações nas meninges, nos vasos sanguíneos ou 

livremente entre axônios (Theodosis et al., 2006;Theodosis, 2002). Essa ramificações 

expressam transportadores de glicose e são sítios da captação de glicose (Morgello et 

al., 1995). Astrócitos na substância cinzenta, conhecidos como astrócitos 

protoplasmáticos, possuem processos arrendondados que lhe dão uma aparência de 

“ovo estalado”. Esses processos fazem contato com vasos sanguíneos, meninges e 

circundam neurônios, regulando as concentrações de K+ cerebrais em cada sinapse 

(Theodosis et al., 2006). A diferenciação glial do padrão morfológico de protoplasmático 

para fibrilar resulta em um aumento dos níveis extracelulares de K+, levando a um 

aumento da atividade neuronal por prolongar a despolarização neuronal (Catheline et 

al., 2006). Esse fato estimula a liberação de neurotransmissores (Theodosis et al., 

2002). Além disso, a retração do citoplasma astrocitário promove uma redução da 

cobertura glial sobre os corpos celulares e axônios de neurônios. Esse aumento do 

espaço livre e da zona de contato com neurônios pode facilitar a difusão de substâncias 

neuroativas dentro do sistema e permitir que um neurônio faça mais sinapses com 

outros neurônios (Catheline et al., 2006). A conversão de astrócitos protoplasmáticos 

para fibrilares também reduz a captação de glutamato de zonas perisinápticas, gerando 

uma ação prolongada desse neurotransmissor excitatório (Hatton, 2002). Nesse 

contexto, é possível especular que modulando a plasticidade morfológica astrocitária, a 

interação STI1-PrPC também promove aumento da transmissão sináptica.   



Para desencadear uma eventual diferenciação astrocitária para uma morfologia 

filamentosa, o tratamento com STI1 deve persistir por pelo menos 5 dias. Esse 

tratamento é mais longo do que outros que já foram descritos, como forskolina, AMPc 

(Abe and Saito, 2000;Ramakers and Moolenaar, 1998), epinefrina (Hatton, 2002) e 

hormônio da tireóide (TH) (Trentin, 2006;Lima et al., 1997), substâncias que também 

promovem diferenciação astrocitária. É possível que a presença constante de STI1 seja 

essencial para modular uma série de proteínas nos astrócitos, que são responsáveis 

pelo fenótipo final de diferenciação. De fato, a indução prolongada de ERK1/2 que 

ocorre de 8-24 h após tratamento com TH é necessária para promover maturação 

astrocitária (Ghosh et al., 2005). Nosso dado mostra que o tratamento com STI1 por 10 

minutos induz um aumento na atividade de ERK1/2 em astrócitos tipo-selvagem. 

Porém, é necessário o tratamento contínuo do inibidor de ERK1/2 para bloquear a 

diferenciação astrocitária. Foi verificado recentemente que STI1 induz a internalização 

de PrPC, que é absolutamente necessária para a ativação de ERK1/2 (Caetano et al., 

2008). Portanto, especulamos que o tratamento com STI1 causa ondas de ativação de 

ERK1/2, que são necessárias para promover a diferenciação astrocitária.  

Já foi demonstrado que galectina-1 inibe a proliferação astrocitária e 

desencadeia a diferenciação de astrócitos, aumentando a produção e secreção de 

BDNF, que é responsável pela sobrevivência e diferenciação neuronal (Sasaki et al., 

2004). Com isso, é possível que por intermédio da diferenciação de astrócitos, STI1 

possa induzir a secreção de fatores neurotróficos que modulam a sobrevivência 

neuronal e a neuritogênese.  

Além disso, STI1 regula negativamente a proliferação astrocitária via PKC, um 

mecanismo que pode anteceder a diferenciação e é independente de PrPC. De acordo, 



outros fatores que induzem a diferenciação astrocitária, como galectina 1 (Sasaki et al., 

2004), forskolina e AMPc (Abe & Saito, 2000; Ramakers & Moolenaar, 1998), também 

inibem crescimento. Além disso, foi verificado que a proliferação astroglial é inibida por 

um mecanismo dependente de etanol e 1-butanol via PKC e fosfolipase D (Kotter et al., 

2000). Visto que STI1 é capaz de se ligar a superfície neuronal e ser internalizada 

através de uma via independente de PrPC (Caetano et al., 2008), nós propomos que 

devam existir receptores de STI1 adicionais que modulam a proliferação astrocitária. De 

fato, esse receptor “candidato” poderia ser responsável pelo decréscimo da ativação de 

ERK1/2 após tratamento com STI1 em astrócitos deficientes para PrPC. É notável que a 

concentração necessária de STI1 para bloquear a proliferação é 5 vezes menor que 

aquela requerida para a diferenciação. Com isso, esse receptor candidato deve ter 

maior afinidade a STI1 que PrPC e é provavelmente saturado quando as células são 

tratadas com maiores concentrações de STI1. Inversamente, STI1 induz a proliferação 

de glioblastomas através das vias de ERK1/2 e PI3K de maneira dependente de PrPC 

(Erlich et al., 2007). Estudos futuros necessitam ser realizados para elucidar os ligantes 

e os mecanismos de sinalização que governam efeitos distintos de STI1 na glia 

saudável e no glioma. 

Interessantemente, a concentração ótima de STI1 requerida para induzir a 

sobrevivência astrocitária (1 µM) é maior do que a necessária para promover a 

diferenciação (0.5 µM) que, por sua vez, é maior do que a concentração necessária 

para inibir a proliferação (0.05 µM). Cada um desses fenótipos depende da ativação das 

vias de PKA, ERK1/2, e PKC respectivamente. Isso pode ser atribuído a maneira que 

PrPC organiza uma plataforma de sinalização formada por um complexo multiprotéico 

na superfície celular (Martins et al., 2002; Linden et al., 2008). 



Finalmente, o efeito da interação PrPC-STI1 na fisiologia de astrócitos é uma 

evidência adicional do mecanismo de perda de função de PrPC associado com a 

patologia das doenças priônicas. A expressão de PrPC somente em astrócitos é 

suficiente para causar dano neuronal após infecção por prion, que como proposto, pode 

ser causado pelo acúmulo de PrPSc e/ou produção de fatores neurotóxicos não-

priônicos pelos astrócitos (Kercher et al., 2004;Jeffrey et al., 2004). A partir desses 

resultados e considerando a presença de mecanismos compensatórios em animais 

deficientes para PrPC (Hajj et al., 2007), a falta de produção de fatores neurotróficos 

após infecção em astrócitos necessita ser considerada como parte da 

neurodegeneração associada com as doenças de prion.  

 

 5.3 – Mecanismos de secreção de STI1  

 Na última parte do trabalho, demonstramos que STI1 é secretada por astrócitos 

de maneira não-convencional através de duas maneiras distintas. Observamos STI1 

secretada de forma solúvel e outra forma acoplada a vesículas lipídicas. Essas 

vesículas são bastante heterogêneas, tanto no tamanho, que varia de 20-200nm, 

quanto na sua composição protéica. 

STI1 é uma proteína predominantemente citoplasmática e que não possui 

peptídeo sinal de localização na membrana plasmática (Zanata et al., 2002), por isso foi 

inesperado o fato de encontrarmos STI1 no MC. No entanto, já se conhecem diversas 

proteínas citoplasmáticas e até nucleares, que não possuem peptídeo sinal e podem 

ser encontradas no meio extracelular, como FGF1 e FGF2, lectinas, galectinas 1 e 3 e 

algumas interleucinas (Seelenmeyer et al., 2005;Nickel, 2005;Cooper and Barondes, 

1990;Rubartelli et al., 1990). Essas proteínas parecem seguir uma rota de secreção que 



não depende do RE/Golgi, que é conhecida como via de secreção não-clássica ou não-

convencional (Nickel, 2005; Nickel & Rabaouille, 2009). Interessantemente, verificamos 

que a secreção de STI1 não foi alterada com o uso de brefeldina A ou monensina, duas 

drogas que desorganizam o complexo de Golgi (Nickel, 2005; Nickel & Rabaouille, 

2009), sugerindo que STI1 utiliza uma via não-clássica de secreção. 

Até o momento 4 vias de secreção não-clássicas para proteínas que não contém 

peptídeo sinal e são secretadas foram identificadas. Duas dessas vias não envolvem 

lipídeos na secreção da proteína alvo, como é o caso da translocação direta através da 

membrana plasmática e de lisossomos secretórios. Em ambas as vias, a proteína é 

secretada isoladamente, como é o caso dos fatores tróficos FGF2 e IL-1β 

respectivamente. As outras duas vias de secreção não clássica envolvem lipídeos. São 

as microvesículas geradas por “shedding” de membrana plasmática e os exossomos, 

vesículas de origem endossomal que são liberadas no espaço extracelular (Nickel & 

Rabaouille, 2009). 

A partir desses dados da literatura, tentamos identificar se STI1 secretada estava 

ou não associada a lipídeos. Através do fracionamento do MC com ultracentrifugações 

seqüenciais, verificamos que parte de STI1 era sedimentada através de 

ultracentrifugação e parte permanecia solúvel, sugerindo que ao menos uma parte da 

STI1 secretada estaria associada a outras moléculas (lipídeos ou proteínas) formando 

complexos de alto peso molecular.  

Para esclarecer se a STI1 que era sedimentada estava acoplada a 

agregados/vesículas de composição lipídica ou protéica, tratamos o MC com 

detergentes e com alta concentração de sal, para desfazer possíveis associações entre 

moléculas hidrofóbicas ou associações iônicas, respectivamente. O tratamento com os 



detergentes foi eficiente na alteração da sedimentação de STI1, que apareceu mais na 

sua forma solúvel. Assim, pudemos perceber que ao menos uma parte de STI1 é 

secretada em associação a lipídeos. Investigamos então se STI1 poderia estar 

associada a microvesículas geradas através de “shedding” de membrana plasmática. A 

caracterização das microvesículas é realizada por componentes presentes na 

membrana plasmática, como colesterol, tetraspaninas, moléculas de adesão e 

receptores de lipoproteínas (Nickel & Rabaouille, 2009). Esse tipo de secreção ocorre 

com HDL e outras partículas lipoprotéicas (Panakova et al., 2005). Através do 

fracionamento do MC com um gradiente isopcinico, verificamos que STI1 se encontra 

em frações que não são as mesmas utilizadas pelas apolipoproteínas, descartando a 

secreção de STI1 através de “shedding”. 

Utilizando o fracionamento do MC através de ultracentrifugação seqüencial,  

observávamos que STI1 podia ser encontrada nos precipitados obtidos com diferentes 

tempos de centrifugação. Além disso, cada precipitado apresentava composição 

protéica distinta, pelo menos ao que se refere a presença de PrPC, STI1 e Hsp70, como 

evidenciado por SDS-PAGE seguido imunodetecção. Assim, estávamos observando 

complexos distintos que possuíam STI1. Desenvolvemos então um novo protocolo de 

fracionamento do MC utilizando a técnica de gel filtração, para tentar uma separação 

mais eficiente dos diferentes complexos contendo STI1. Detectamos STI1 em 4 frações 

distintas, sendo que três destas frações correspondiam a alto peso molecular e uma 

delas correspondia a 66kDa, o tamanho da proteína isolada. As 3 frações de alto peso 

molecular também eram sensíveis ao tratamento com detergentes e apresentavam 

conteúdo lipídico, como evidenciado através de marcação com precursores lipídicos 



tritiados. Pelo uso de microscopia eletrônica pudemos observar que as frações de alto 

peso molecular correspondiam a vesículas de tamanhos distintos.  

Já a forma de STI1 solúvel, ainda está sob investigação. Ela pode atingir o meio 

extracelular através das outras vias não clássicas de secreção ou através, por exemplo, 

da lise das vesículas.  

Dados recentes da literatura evidenciaram PrPC,  Hsp70 e Hsp90, todos ligantes 

de STI1, sendo secretados por diversos tipos celulares, inclusive astrócitos, através de 

exossomos (Fevrier et al, 2004; Faure et al., 2006; Taylor et al., 2007). Hsp70 e Hsp90 

foram demonstradas como sendo marcadoras de exossomos (Thery et al., 2002). PrPC 

e PrPSc foram vistos em exossomos e foi sugerido que este tipo de vesículas pode se 

constituir em um mecanismo de transmissão do patógeno entre as células (Fevrier et al, 

2004; Porto-Carreiro et al., 2005).  

Exossomos são classicamente caracterizados pelo seu tamanho peculiar: 50-

90nm (Nickel., 2005), no entanto diversos estudos reportam alguma heterogeneidade 

no tamanho das vesículas exossomais. O receptor 1 do fator de necrose tumoral 

(TNFR1) é secretado por células endoteliais vasculares humanas por duas vias. Uma 

isoforma solúvel de 28KDa é gerada por clivagem proteolítica e a proteína inteira, de 

55KDa é liberada por vesículas tipo-exossomos. Essas vesículas foram caracterizadas 

por microscopia eletrônica como irregulares e de tamanhos correspondentes a 20-50nm 

em diâmetro (Denzer et al., 2000). Os reticulócitos em processo de maturação para 

eritrócitos, secretam exossomos de 100-200nm contendo receptores de transferrina 

(Johnstone et al., 1987). A proteína α-sinucleína, associada a Doença de Parkinson, 

também não contém peptídeo sinal e é encontrada no meio extracelular. Sua secreção 

foi associada a vesículas secretórias de dois tamanhos e composição protéica 



diferentes, as chamadas vesículas tipo-sinápticas pequenas de 20-80nm e ricas em 

sinaptofisina, e as chamadas vesículas densas de 200-500nm e ricas em 

secretogranina II (Lee et al., 2005). Encontramos STI1 presente em vesículas de 20-

200nm e no momento ainda estamos trabalhando na caracterização molecular destas 

vesículas. No entanto, nos ensaios de separação por ultracentrifugação, pudemos 

observar que todos os precipitados de ultracentrifugação apresentavam marcadores de 

exossomos, como Hsp70, Hsp90 e receptor de transferrina, sugerindo que os três tipos 

de vesículas que contém STI1 possam ser exossomos de tamanhos variados. 

A localização de STI1 nas vesículas ainda não está esclarecida e necessita de 

mais estudos. Verificamos STI1 dentro e na superfície das vesículas. Sua localização 

no interior é plausível, visto que STI1 é uma proteína citosólica e que exossomos 

mantém a mesma composição molecular do citosol celular (Nickel, 2005). A presença 

de STI1 na membrana das vesículas poderia ser explicada se a proteína sofresse uma 

translocação direta ou um “flip-flop” de membrana. Outra explicação seria que STI1 é 

secretada associada a PrPC, uma proteína GPI ancorada que só foi detectada na 

superfície de exossomos.  

Cabe ressaltar que a STI1 que desencadeia sinais neurotróficos, como a 

ativação neuronal de ERK1/2, é a STI1 presente somente em vesículas lipídicas. Isso 

entra em desacordo com nossos dados anteriores, que utilizavam STI1 recombinante 

para promover neuroproteção e neuritogênese. A quantidade de STI1 recombinante 

solúvel usada nesses experimentos equivale a 0.5µM ou 10µg/ml. A STI1 presente em 

vesículas secretadas por astrócitos e usada no experimentos de ativação neuronal de 

ERK1/2 equivale a 50ng, ou seja, 5000 vezes menos. Em concordância, STI1 secretada 

por astrócitos de maneira solúvel, também não foi capaz de ativar ERK1/2. Assim, 



pudemos observar que a STI1 secretada através de exossomos possui atividade 

neurotrófica muito superior à STI1 solúvel. Isto sugere que o micro-ambiente presente 

nas vesículas, ou seja, os complexos e as interações protéicas e lipídicas que STI1 faz 

nas vesículas ou ainda que modificações pós-traducionais presentes na STI1 que está 

associada às vesículas devem ser importantes para a atividade de STI1. A 

determinação da identidade das vesículas, as interações moleculares de STI1 nesses 

microambientes e as modificações pós-traducionais existentes é muito importante e 

deverá ser abordada futuramente.  

 O conjunto de dados relatados nesta tese sugerem que STI1 secretada por 

astrócitos atue como um fator neurotrófico. Fatores neurotróficos são proteínas 

envolvidas na sobrevivência, proliferação e diferenciação neuronal (Lessmann et al, 

2003). Ao longo do desenvolvimento estes fatores são liberados de maneira 

controlada, atuando na regulação da neuritogênese (Huang and Reichardt, 2001). 

Dentre as várias fontes de liberação dos fatores neurotróficos, estão as células gliais, 

que constituem importantes fontes de fatores como o NGF e GDNF (Taylor et al., 

2007a). 

 Em um primeiro momento, esta nova função pode parecer surpreendente, pois 

STI1 é uma co-chaperona, cujas funções são exercidas intracelularmente (Young et 

al., 2004). No entanto vários estudos recentes mostram que as chaperonas podem ser 

secretadas (Tytell, 2005;Lancaster and Febbraio, 2005b;Campisi et al., 2003;Guzhova 

et al., 2001) e que algumas delas atuam como fatores neurotróficos (Robinson et al., 

2005). Hop (proteína humana homóloga a STI1) é secretada por células de 

fibrosarcoma HT-1080, juntamente com a chaperona Hsp90α (Eustace e Jay, 2004). 

Interessantemente, a neuritogênese induzida pela interação destas duas proteínas 



ativa a mesma via de sinalização (ERK1/2) que neurotrofinas clássicas, como NT-3 

(Barnabe-Heider and Miller, 2003).   

  A atuação de chaperonas como fatores neurotróficos é uma importante 

descoberta, tendo em vista que a expressão de algumas destas proteínas é 

aumentada em condições de lesão, como o estresse metabólico (Kiang and Tsokos, 

1998). Guzhova e colaboradores (2001) mostraram que a Hsp70 é liberada por células 

gliais, sendo essa liberação aumentada após choque térmico. Este trabalho também 

mostrou que células de neuroblastoma foram mais resistentes à apoptose induzida por 

choque térmico e estaurosporina, na presença da Hsp70 secretada, sugerindo assim 

uma função protetora para esta chaperona (Guzhova et al., 2001). Recentemente, 

Robinson e colaboradores (2005) mostraram que a Hsp70 exógena ou superexpressa 

pela medula espinhal promove a sobrevivência de motoneurônios in vivo durante o 

período natural de morte celular programada em embriões de galinha, novamente 

apontando uma chaperona como fator neurotrófico (Robinson et al., 2005). Já foram 

propostos mecanismos diferentes de secreção não clássica para Hsp70, como 

exossomos, por células embrionárias de rato, células mononucleares periféricas, 

mioblastos e adipócitos (Lancaster and Febbraio, 2005a;Hightower and Guidon, Jr., 

1989) e através de lisossomos secretórios em células mononucleares de sangue 

periférico humano (Hunter-Lavin et al., 2004). Foi descrito ainda que Hsp70 é 

translocada através da membrana plasmática (Tytell, 2005) e promove a formação de 

canais catiônicos (Arispe et al., 2002). Além disso, foi verificado que Hsp70 pode 

utilizar a via clássica de secreção, através de grânulos secretórios em linhagens de 

carcinoma (Evdonin et al., 2006b). Diante deste panorama, acredita-se que existam 



múltiplos mecanismos de secreção de proteínas que ocorrem dependendo do contexto 

e do tipo celular (Taylor et al., 2007a).  

Finalmente, propomos que STI1 seja um novo fator trófico que possui atividade 

tanto em astrócitos quanto em neurônios, e pode ter maiores funções na homeostase 

do cérebro. Assim, o complexo STI1-PrPC é um alvo terapêutico promissor na 

neurodegeneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusões 

 

6.1. Papel de PrPC na interação neurônio-glia 

 

 - A expressão de PrPC em astrócitos e neurônios é importante para a         

diferenciação neuronal; 

- O padrão de depósito de laminina na MEC de astrócitos tipo-selvagem é fibrilar e 

permissivo a neuritogênese, enquanto que o padrão de depósito de laminina na MEC 

de astrócitos deficientes para PrPC é pontual e não promove neuritogênese; 

- A expressão de PrPC em astrócitos modula a secreção de fatores responsáveis pela 

sobrevivência neuronal; 

 - STI1 e PrPC são fatores tróficos secretados por astrócitos responsáveis pela 

sobrevivência neuronal. 

  

6.2. Interação de PrPC-STI1 em astrócitos 

 

 - A interação PrPC-STI1 promove sobrevivência astrocitária através da via de PKA; 

 - STI1 modula a proliferação astrocitária via PKC de maneira independente de PrPC; 

- A interação PrPC-STI1 modula a diferenciação astrocitária através da via de ERK1/2;  

- A expressão astrocitária de PrPC modula a maturação glial. 

 

6.3. Mecanismos de secreção de STI1 

 - STI1 é secretada por astrócitos nas formas solúvel e insolúvel e a secreção é 

independentemente da via clássica; 



  - STI1 é secretada por astrócitos através de vesículas tipo-exossomos de diferentes 

tamanhos e de composição protéica distinta; 

- STI1 presente em vesículas lipídicas se liga a neurônios e ativa ERK1/2. 
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