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RESUMO 

 

 

Santos APC. Participação da via de sinalização da β-arrestina na produção de 

óxido nítrico induzido pelo shear stress [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

 

As células endoteliais são capazes de converter o estímulo mecânico em sinais 

intracelulares e produzir fatores vasoativos como o óxido nítrico (
•
NO). Evidências 

recentes sugerem que as -arrestinas desempenham um papel importante não 

somente na dessensibilização e internalização de receptores acoplados à proteína G 

(GPCR) como também na mecanotransdução. Nós testamos a hipótese de que células 

endoteliais submetidas ao shear stress (SS) produzem 
•
NO por meio da ativação da 

via de sinalização dependente de β-arrestina. Para tal, células endoteliais de veia 

safena (hSVEC) foram transfectadas com siRNA contra as isoformas 1 e 2 da β-

arrestina e, posteriormente, submetidas ao SS (15 dinas/cm
2
) durante 10 min. Nós 

encontramos que as SVEC silenciadas para a β-arrestina 1/2 (70%) exibiram uma 

menor produção de nitrito no meio de cultura em resposta ao SS (166±17 vs. 

326±44% comparado com hSVEC transfectadas com siRNA controle). Além disso, o 

silenciamento da β-arrestina 1 e 2 preveniu os níveis de fosforilação da Akt no 

resíduo de serina 473 e a fosforilação da eNOS no resíduo de serina 1177, enquanto 

que a fosforilação da ERK 1/2 manteve-se inalterada. Curiosamente, análises de 

imunoprecipitação mostraram que a β-arrestina interage com caveolina-1, um 

mecanossensor do shear stress, mas não é influenciado pelo SS. Além disso, na 

situação estática, a β-arrestina encontra-se em uma localização perinuclear e, após o 

SS, adquiriu um padrão mais difuso no citosol. Coletivamente, esses dados sugerem 

que a β-arrestina e a sinalização downstream Akt/ eNOS são necessárias para a 

produção de 
•
NO induzido por shear stress em células endoteliais vasculares 

humana. 

 

Descritores: Arrestina; Óxido nítrico; Células endoteliais; Estresse mecânico; 

Mecanotransdução; Endotélio vascular. 

 



SUMMARY 

 

 

Santos APC. β-arrestin-mediated signal transduction participates in laminar shear 

stress-induced production of nitric oxide in endothelial cells [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2014. 

 

Endothelial cells are capable of converting mechanical stimuli into intracellular 

signals generating vasoactive factors such as nitric oxide (
•
NO). Recent evidence 

suggests that β-arrestins play a role not only on G protein-coupled receptors (GPCR) 

desensibilization but also in mechanotransduction. We tested the hypothesis that β-

arrestin and its downstream signaling influence laminar shear stress (SS)-induced 

•
NO production by endothelial cells. Towards this end, human saphenous vein 

endothelial cells (hSVEC) transfected with siRNA against β-arrestins isoforms 1 and 

2 were subjected to SS (15 dynes/cm
2
, 10 minutes). We found that the SS-induced 

production of nitrite in the cell culture medium from down-expressed β-arrestin 1/ 2 

(70%) SVEC decreased (166±17 vs. 326±44% compared to wild-type hSVEC; P < 

0.001). The β-arrestin 1 and 2 down-regulation in SVEC also inhibited the 

phosphorylation levels of Akt at the serine residue 473 and the phosphorylation 

levels of eNOS at the serine residue 1177, whereas ERK phosphorylation remained 

unchanged. Interestingly, immunoprecipitation analysis showed that β-arrestin 

interacts with caveolin-1, a shear stress mechanosensor, which is not influenced by 

SS despite the fact that the static perinuclear localization of β-arrestins changed to 

the cytosol upon SS. Collective these data suggest that β-arrestin and Akt/eNOS 

downstream signaling are required for shear stress-induced nitric oxide production in 

human vascular endothelial cells. 

 

Descriptors: Arrestin; Nitric oxide; Endothelial cells; Mechanical stress; 

mechanotransduction; Vascular endothelium. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  β-arrestinas 

 

A família das arrestinas é formada por quatro membros de proteínas 

citosólicas, duas são expressas somente na retina (arrestina 1 e 4), enquanto a β-

arrestina 1 e β-arrestina 2 (também conhecida como arrestina 2 e arrestina 3) são 

expressas em todos os tipos celulares
1,2

. As sequências de aminoácidos das duas 

isoformas de β-arrestinas são 78% idênticas e a maior parte das diferenças está na 

região C terminal. Estudos mostram que camundongos knockout (expressão nula da 

proteína) para β-arrestina 1 ou β-arrestina 2 são viáveis
3,4

, entretanto, o duplo 

knockout é letal na fase embrionária, significa que cada β-arrestina pode substituir 

funcionalmente a outra isoforma
5
. 

As β-arrestina 1 e 2 foram, inicialmente, identificadas como mediadores da 

dessensibilização de receptores de sete domínios transmembrânicos (7TMRs), 

também conhecidos como receptores acoplados à proteína G (GPCR). O paradigma 

clássico para a ativação da sinalização do receptor GPCR envolve a estimulação pelo 

agonista que induz uma mudança na conformação desse receptor, resultando na 

ativação e dissociação da proteína G heterotrimérica. Essa ativação envolve a 

mudança do GDP para GTP pela subunidade Gα da proteína G, levando à 

dissociação da proteína heterotrimérica nas subunidades Gα e Gβγ. Em seguida, essa 

dissociação promove a formação e subsequente sinalização por mensageiros 

secundários, como a adenosina 3’, 5’ monofosfato cíclico (AMP cíclico), 

diacilglicerol (DAG) e cálcio
6
.  
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O término dessa cascata, processo conhecido como dessensibilização, ocorre 

quando enzimas conhecidas como GPCR kinases (GRKs) fosforilam a cauda 

citoplasmática do receptor ativado
7
, e promove a subsequente ligação das proteínas 

β-arrestinas que bloqueiam a ativação da sinalização por proteína G e estabilizam o 

receptor em uma forma de baixa afinidade ao ligante. β-arrestinas servem como 

adaptadores para a internalização por meio da interação com clatrina e com a 

subunidade β2-adaptina do complexo adaptador AP2. Ao interagir com receptor 

fosforilado, as interações intramoleculares entre os domínios amino e carboxi-

terminal da β-arrestina são desfeitas, expondo o domínio C-terminal para que ocorra 

a interação com as proteínas responsáveis pela formação das vesículas revestidas de 

clatrina
8
. Em seguida, vesículas revestidas de clatrina se separam da membrana 

plasmática promovendo a internalização do receptor em pequenas vesículas 

endocíticas, que podem ser direcionadas à reciclagem ou degradação nos 

lisossomos
9
. 

A β-arrestina forma um complexo com os receptores 7TMR e a estabilidade 

desse complexo direciona o itinerário da subsequente translocação intracelular dos 

receptores ativados
10,11

. Quando a interação entre receptor e β-arrestina é forte e 

prolongada, esse complexo co-internaliza nas vesículas endocíticas se associam com 

quinases formando o signalossomes (denota a sinalização do receptor associado aos 

endossomos), receptores que formam esse padrão de recrutamento são chamados de 

Classe B, inclui o receptor de angiotensina II (AT1R), vasopressina (V2), 

neurotensina 1, entre outros. Ao contrário, os receptores de Classe A (β-adrenérgico, 

dopamina D1A, endotelina tipo A) mostram uma interação fraca e transiente com a 

β-arrestina
10

. Adicionalmente, a β-arrestina 2 se liga com maior afinidade aos 
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receptores da classe A comparado com a β-arrestina 1, enquanto que na Classe B as 

duas isoformas da β-arrestina tem afinidade similar pelo receptor
11

.  

A dessensibilização e internalização de receptores GPCR são reguladas por 

modificações pós-traducionais nos receptores GPCR e β-arrestinas, incluindo a 

ubiquitinação
12

, fosforilação
13-15

 e nitrosilação
16

. A ubiquitinação da β-arrestina 

aumenta sua interação por elementos da maquinaria endocítica e, também, por 

quinases
17

, embora a ubiquitinação seja usualmente relacionada com o 

endereçamento de proteínas para a degradação nos proteassomos, essa modificação 

também é reconhecida na mediação da translocação de proteínas e transdução de 

sinal por facilitar a interação da β-arrestina com quinases
18-20

.  

Outra forma de regulação das β-arrestinas é a fosforilação, as β-arrestinas são 

constitutivamente fosforiladas no citosol e quando recrutadas para a membrana 

plasmática em resposta à ativação do receptor são defosforiladas. A ERK 1/2 

fosforila a β-arrestina 1 na serina 412
15

 e a caseína cinase II fosforila a β-arrestina 2 

nos sítios treonina 383 e serina 361
13

. A desfosforilação da β-arrestina 1/2 é 

necessária para a interação com a clatrina e posterior formação das vesículas 

endocíticas, entretanto, a defosforilação não afeta a ligação da β-arrestina no receptor 

e a dessensibilização
13,14

. 

Ozawa e colaboradores (2009) mostraram que a internalização de receptor 

GPCR também pode ser regulada pela S-nitrosilação da β-arrestina. A β-arrestina 2 é 

adaptadora entre eNOS e o receptor β-adrenérgico, assim como outros GPCR. A 

estimulação do receptor pelo agonista isoproterenol resulta na ativação da eNOS e a 

S-nitrosilação da β-arrestina. Posteriormente, a β-arrestina nitrosilada se dissocia da 

eNOS e interage com a clatrina e adaptina 2 acelerando a internalização do receptor. 
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Portanto, a S-nitrosilação/denitrosilação da β-arrestina 2 regula a internalização de 

GPCR. 

Além do papel da β-arrestina na dessensibilização e internalização dos 

receptores, nos últimos anos, tem se tornado evidente o papel da β-arrestina como 

transdutora de sinal independente da proteína G (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1 - Múltiplas funções da β-arrestina. Dessensibilização: o receptor 7TMR é 

ativado pelo agonista e ocorre a ativação da proteína G, em seguida, os receptores 

são fosforilados pelas GRKs e ligados pela β-arrestina, que bloqueia uma futura 

sinalização. Endocitose: a β-arrestina interage com proteínas da maquinaria 

endocítica, facilitando a internalização. Sinalização: a β-arrestina é uma proteína 

adaptadora para várias quinases, como MAPK, levando à ativação da via de 

sinalização em um distinto compartimento celular
21

. 
 

A β-arrestina atua como proteína adaptadora de ligação ou arcabouço para 

multiproteínas, o que facilita a ativação de numerosas vias de sinalização, incluindo a 

mitogen-activated protein kinases (MAPKs), c-SRC, nuclear factor - κB (NF- κB) e 

phosphoinositide 3-kinase (PI3K), AKT
22-24

. A sinalização mediada por β-arrestina 

pode resultar em diversas respostas celulares, tais como: quimiotaxia
25

, 
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contratibilidade do cardiomiócito
26

 e prevenção de apoptose
27

. Estudos mostram que 

receptores GPCR e tirosina quinase podem ativar uma sinalização intracelular 

dependente de β-arrestina após a internalização do receptor, porém ainda não estão 

claros os efeitos fisiológicos dessa sinalização endossomal
28

. 

Com relação ao sistema vascular, alguns efeitos decorrentes da sinalização 

mediada pelas -arrestinas também foram descritos dependentes da presença de 

diferentes estímulos. Por exemplo, em células endoteliais expressando o receptor 

NK1, a substância P inibiu a apoptose em uma via mediada por -

arrestinas/Src/ERK
29

. Em células de músculo liso vascular, a estimulação do receptor 

AT1R pela angiotensina II induziu a ativação mediada pela -arrestina 2 da síntese 

proteica
30

, e das vias da ERK/p90RSK e da PI3K/Akt, que convergem para fosforilar 

e inativar a proteína pró-apoptótica BAD
31

.  

Taguchi e colaboradores (2011) demonstraram em artéria aorta de 

camundongos diabéticos (ob/ob) o aumento na atividade da GRK2, a redução na 

expressão proteica de -arrestina 2, Akt (Thr 308) e eNOS (Ser 1177) com 

concomitante redução na resposta de relaxamento dependente do endotélio após 

estimulação com o hormônio insulina. Esses dados sugerem que a -arrestina 2 

participa da ativação da enzima eNOS e do relaxamento dependente do endotélio 

estimulados pela insulina e que um prejuízo na interação -arrestina 2/Akt/eNOS 

pode ser um dos mecanismos relacionados à disfunção endotelial no diabetes
32

.  

A via de sinalização dependente de β-arrestina melhor caracterizada até o 

momento é a via de ERK1/2. A β-arrestina-2 serve como proteína de ancoragem para 

os componentes da cascata de MAPK (Raf-1, MEK1 e ERK), em complexos com o 

receptor AT1R, levando à ativação de ERK1/2. A distribuição espacial da ERK 
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ativada por vias dependente e independente de proteína G é diferente. A ativação 

dependente de proteína G dispara a translocação de ERK para o núcleo, enquanto 

que a ligação da ERK nos endossomos pode prevenir a translocação da ERK para o 

núcleo, favorecendo a sinalização citoplasmática da ERK
33

. Na ausência de β-

arrestina 2, AT1R ativa primariamente ERK1/2 via PKC. As duas vias mostram 

também cinéticas de ativação diferentes: a ativação de ERK via proteína G é rápida e 

transitória, enquanto a ativação mediada por β-arrestina-2 é lenta e persistente
33

.  

Com a descoberta da sinalização mediada por β-arrestina, tem surgido uma 

nova apreciação sobre o termo ligant biased, que se refere à propriedade de alguns 

ligantes acoplarem o receptor e produzir/direcionar seletivamente uma sinalização 

específica. Isso é devido à habilidade do ligante estabilizar a conformação do 

receptor de maneira que, preferencialmente, ativa ou inibe um subconjunto de vias de 

sinalização
34-36

. Exemplos de ligantes biased do receptor AT1R são a angiotensina II 

modificada (Sarcosine
1
, Isoleucine

4
, Isoleucine

8
-AngII), chamada de SII, o 

TRV120027 e o TRV120023 ativam somente a via de sinalização dependente de β-

arrestina na ausência de ativação da proteína G
36

. 

A sinalização dependente de β-arrestina é uma área relativamente nova da 

pesquisa de receptores GPCR quando comparado ao estudo da tradicional proteína 

G. Os estudos desta via visam à descoberta de funções adicionais da β-arrestina na 

biologia dos GPCR, e produzir ligantes funcionalmente seletivos/biased terapêuticos 

que diferenciam entre as funções da β-arrestina e proteína G a partir de um mesmo 

receptor, a fim de melhorar a eficácia e diminuir os efeitos colaterais dos agentes 

terapêuticos 
36

.  
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A sinalização mediada por β-arrestina têm sido relacionada à fisiologia e 

patofisiologia de várias doenças, entre elas: cardiovascular, renal, pulmonar, 

gastrointestinal, endócrina, neurológica e oncológica
37

. No coração, a sinalização via 

β-arrestina promove o crescimento e hipertrofia
38

, e o aumento da contratibilidade de 

miócitos
26,39

. Além disso, o ligante biased TRV120027 reduz a pressão arterial e 

aumenta o desempenho cardíaca em ratos
39

.  

Contudo, apesar de inúmeros estudos mostrando o efeito benéfico da 

sinalização mediada por β-arrestinas no coração, ainda não há evidência do papel 

dessa sinalização no sistema vascular. 

 

 

 

1.2  Mecanotransdução no sistema cardiovascular 

 

1.2.1  Mecanotransdução no coração 

 

Células in vivo estão constantemente expostas a forças físicas e estímulos 

mecânicos associados com o ambiente local. No coração, o estiramento mecânico, 

que é a força tensional sobre as paredes das câmaras cardíacas gerada pela 

sobrecarga hemodinâmica, e a Angiotensina II estão envolvidos na hipertrofia 

cardíaca
40,41

. O aumento da massa cardíaca exacerbado na hipertensão arterial é um 

dos principais preditores do aumento do risco de morte cardiovascular
42

. 

Em 2004, Jou e colaboradores demonstraram que o estiramento mecânico em 

cardiomiócitos é capaz de ativar o receptor AT1R sem a participação do ligante 

Angiotensina II (AngII). Observaram que ativação da ERK pelo estiramento via 

AT1R é dependente tanto da fosforilação de JAK-2 como de vias intracelulares 
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dependentes da proteína-G. Além disso, em modelo experimental in vivo, induziram 

a hipertrofia cardíaca por coartação da aorta em animais sem a capacidade de formar 

angiotensina II (animais KO para o angiotensinogênio). Esses eventos foram inibidos 

pelo agonista inverso do receptor AT1R, o candesartan, sugerindo ativação direta dos 

receptores pela sobrecarga pressórica induzida. 

Posteriormente, outro estudo mostrou que a ativação do receptor AT1R pelo 

estiramento mecânico ativa a sinalização celular mediada pela β-arrestina
43

, pois o 

estiramento induz alostericamente o receptor AT1R a adotar uma conformação que 

favorece a ligação da β-arrestina 2
44

. 

 

 

1.2.2 Mecanotransdução no sistema vascular 

 

As células endoteliais vasculares revestem a superfície luminal dos vasos 

sanguíneos e estão constantemente expostas a forças hemodinâmicas: 1) estresse de 

cisalhamento (do Inglês, shear stress), que é a força de atrito tangencial gerada pelo 

fluxo sanguíneo na parede do vaso; 2) pressão hidrostática, força que atua 

perpendicular à parede do vaso; e 3) estiramento cíclico
45-47

. Essas forças mecânicas 

são convertidas em sinais bioquímicos intracelulares que desempenham importante 

papel na regulação da função e do remodelamento vascular
48

.  

O shear stress regula algumas funções do endotélio, como o controle 

fisiológico do diâmetro do lúmen, regulação da permeabilidade vascular, 

consequências patológicas associadas com a inflamação aguda, a cicatrização de 

feridas, e a doenças cardiovasculares, como a localização da aterosclerose
49

.  
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A capacidade o endotélio detectar e responder ao estímulo shear stress ocorre 

por meio de um complexo de mecanossensores presentes na membrana plasmática, 

nomeado recentemente como “mechanosome”
50

. A mecanotransdução descreve os 

processos celulares que respondem a estímulos físicos ou mecânicos e a transdução 

em sinais bioquímicos que resultam em uma resposta fisiológica. Os sinais 

resultantes da mecanotransdução regulam diversos processos celulares, incluindo 

crescimento celular, diferenciação, migração, angiogênese e a apoptose
51,52

. 

Embora os mecanismos ainda não tenham sido completamente elucidados, 

diversos estudos têm propostos diferentes moléculas de membrana e microdomínios 

celulares atuando como sensores mecânicos para o shear stress. Dentre essas 

moléculas, estão incluídos os canais iônicos (ex. canais de K
+
 e Ca

2+
), as 

cavéolas
53,54

, glicocálix
55

, citoesqueleto
56

, receptores com atividade de cinases de 

tirosina, como o receptor do fator de crescimento endotelial 2 (VEGFR2)
57

, proteínas 

de adesão, incluindo as integrinas
58

, e moléculas de adesão plaquetária endotelial 

(PECAM-1)
59

 e receptores acoplados à proteína G (GPCR)
60

. 

De maneira similar, os estudos sobre as vias intracelulares de transdução do 

sinal descrevem que há inúmeras moléculas envolvidas na mecanotransdução do 

shear stress, tais como calmodulina e proteínas cinases: PKA, PKC, FAK, c-Src, 

PI3K, Akt, membros das cinases de proteínas ativadas por mitógenos (MAPK) e da 

família das Rho GTPases
46,48,61

. 

Recentemente, foi demonstrado por nós e por outro grupo que o shear stress 

ativa o receptor de angiotensina II, AT1R, na ausência de seu ligante, promovendo a 

fosforilação da ERK1/2
62,63

. Nos resultados do nosso grupo, a ativação do receptor 

AT1R promoveu a fosforilação da ERK 1/2 por mecanismos dependentes e 
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independentes da proteína G, entretanto, a via de sinalização mediada pelas -

arrestinas não foi analisada
63

.  

O shear stress laminar é o principal estímulo fisiológico para a produção de 

óxido nítrico (
•
NO) pela NO sintase (eNOS). O 

•
NO produzido pelo endotélio está 

envolvido na regulação do tônus vascular, medeia a dilatação do vaso em resposta ao 

aumento do fluxo sanguíneo
64

. O decréscimo na disponibilidade de 
•
NO é um 

aspecto característico em pacientes com doença arterial coronária e promove o 

desenvolvimento de lesões ateroscleróticas, a aterosclerose geralmente ocorre de 

maneira seletiva em regiões de curvatura ou bifurcação vascular, em que o padrão de 

fluxo sanguíneo que é laminar ou unidirecional torna-se turbilhonado ou oscilatório, 

com diminuição do shear stress
65

. 

A atividade da enzima endotelial NO sintase (eNOS) estimulada por shear 

stress foi originalmente descrita como dependente do aumento da concentração de 

cálcio intracelular ([Ca
2+

]i), mas trabalhos mostram que o shear pode ativar as vias 

de sinalização responsáveis pela produção 
•
NO pela fosforilação e ativação da 

enzima óxido nítrico sintase (eNOS)
49,66,67

. Estudos realizados em cultura de células 

endoteliais e vasos sanguíneos isolados indicam que forças mecânicas e o aumento 

da taxa de perfusão aumentam a fosforilação de proteína quinase B/Akt
68,69

 e 

proteína quinase A (PKA)
70

, adenosina monofosfato quinase (AMPK)
71

 levando à 

fosforilação da eNOS na serina Ser 1177 (Akt, PKA e AMPK), Ser 635 (PKA) e Ser 

617 (Akt). Além disso, a fosforilação da ERK 1/2 regula o sítio inibitório (treonina 

495) da eNOS
72,73

 (Figura 2). 
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Figura 2 - Regulação da fosforilação da enzima óxido nítrico sintase (eNOS) pelas 

quinases Akt, AMPK, PKA e ERK 1/2 após estímulo de shear stress
74

. 
 

Além de evidenciar a ativação do receptor AT1R pelos shear stress, dados do 

nosso grupo demostraram que o agonista inverso do receptor AT1R, Candesartan, 

potencializou a produção de óxido nítrico via modulação da fosforilação da eNOS 

nos resíduos Ser1177 e Thr495, em células endoteliais humanas submetidas ao shear 

stress laminar
75

. 

Assim, considerando o receptor AT1R como um mecanossensor do shear 

stress, independente da presença de seu ligante, e a modulação da atividade da 

enzima eNOS por drogas bloqueadoras desses receptores, decidimos investigar se a 

sinalização mediada por β-arrestinas poderia estar envolvida na produção de óxido 

nítrico em células endoteliais submetidas ao shear stress. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo geral  

 

Investigar o envolvimento da via de sinalização mediada por β-arrestina 1/2 na 

produção de óxido nítrico em células endoteliais vasculares submetidas ao shear 

stress laminar. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a participação das proteínas β-arrestina 1 e 2 nas vias de 

sinalização associadas com a ativação da enzima NO sintase endotelial 

(eNOS); 

2. Investigar a interação da β-arrestina com proteínas mecanossensoras do 

shear stress;  

3. Avaliar o padrão de localização celular da β-arrestina em células 

endoteliais submetidas ao shear stress laminar. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Cultura primária de células endoteliais de veia safena humana (hSVEC) 

 

Os segmentos de veia safena foram obtidos de pacientes submetidos à cirurgia 

de revascularização cardíaca por ponte de safena no Instituto do Coração (Incor), 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC-FMUSP). Este protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa da Diretoria Clínica do HC-FMUSP (CAPPesq–

66174/12) (Anexo A) (Termo de consentimento livre e esclarecido, Anexo B).  

As células endoteliais de veia safena humana (hSVEC) foram isoladas por 

digestão enzimática. O lúmen da veia safena foi incubado com Colagenase tipo II (1 

mg/mL) durante 1 hora a 37ºC. Em seguida, o vaso foi lavado com tampão fosfato 

(PBS, pH 7,4), as células foram centrifugadas a 2000 rpm por 10 min e mantidas em 

meio específico para células endoteliais (EGM-2, Lonza, Walkersville, MD EUA) 

em estufa umidificada a 37°C, 5% de CO2. As SVEC foram mantidas em cultura até 

a passagem 7. 

 

 

3.2  Avaliação da expressão gênica das β-arrestinas 

 

3.2.1  Extração de RNA Total 

 

O RNA total das hSVECs foi obtido utilizando-se o Trizol (Trizol Reagent, 

Invitrogen®) seguindo-se o procedimento descrito pelo fabricante. Células hSVECs 
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em placas de 100 mm e 100% confluentes foram lisadas com 1 mL de Trizol. Para a 

extração, os homogenatos foram incubados a 4
o
C por 5 min para permitir a completa 

dissociação dos complexos nucleoproteicos. A seguir, adicionou-se 0,2 mL de 

clorofórmio, agitando-se vigorosamente por 15 segundos e incubou-se a 4
o
C por 2 a 

3 min. A mistura foi centrifugada a 12.000 xg por 15 min a 4
o
C e três fases se 

formaram. A fase aquosa (superior) contendo o RNA foi transferida para outro tubo 

e, em seguida, foram adicionados 0,5 mL de isopropanol para a precipitação do 

RNA. O material foi incubado por 10 min a 4
o
C e centrifugado a 12.000 xg por 10 

min a 4
o
C. Após a centrifugação, o sobrenadante foi removido e o sedimento lavado 

pela adição de 1 mL de etanol 75%, seguido de centrifugação a 7.000 xg por 5 min a 

4
o
C. O sedimento foi rapidamente seco ao ar e dissolvido em, aproximadamente, 20 

L de água deionizada autoclavada com dietilpirocarbonato (DEPC). 

A quantificação do RNA total foi realizada em espectrofotômetro a 260 nm 

absorbância. Para análise da pureza do RNA, dividiu-se o valor da absorbância a 260 

nm pelo valor obtido a 280 nm (comprimento de onda definido para leitura de 

proteínas), cuja razão ideal para aceitação da amostra deve estar entre 1,6 e 2,0. As 

amostras foram armazenadas a -80C.  

 Para confirmar a integridade do RNA extraído, 1 g de cada amostra foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% com tampão TAE (Tris-base 0,5 M, 

ácido acético 1M, EDTA 0,5M e pH 8) e corado com GelRed
TM 

(Uniscience). 
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3.2.2  Síntese de cDNA  

 

Para a síntese da primeira fita de cDNA, foi utilizado 2 g de RNA total de 

células endoteliais de veia safena, ao RNA, foi adicionado 1 L de oligo dT           

(0,5 µg/µL) e incubado a 70
o
C durante 5 min. Em seguida, adicionou-se 15 L de 

uma mistura contendo tampão (5x) da enzima transcriptase reversa Improm II 

(Promega®), MgCl2 (25 mM), mistura de dNTPs (10 mM cada), RNAsin (40 U/L) 

e enzima transcriptase reversa Improm II (Promega®, U/L), na sequência, a 

amostra foi incubada a 25
o
C por 5 min e, posteriormente, a 42

o
C por 2h e a 70

o
C por 

15 min. Todas as incubações foram realizadas em termociclador (Eppendorf). O 

cDNA foi armazenado a -20C para posterior amplificação. 

 

3.2.3  PCR em tempo real 

 

Após a síntese de cDNA, foi realizado o PCR em tempo real utilizando o 

reagente SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA), o 

sistema de detecção ABI PRISM 7700 Sequence Detection System (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) e oligonucleotídeos iniciadores específicos para a β-

arrestinas 1 e 2. 

Nesta metodologia, o PCR foi combinado a um intercalante fluorescente de 

DNA dupla fita, o SYBR Green I. Desta forma, um sinal fluorescente gerado é 

diretamente proporcional à quantidade de produto de PCR na reação. A intensidade 

de fluorescência é monitorada após cada ciclo do PCR, o que possibilita a análise 

durante a fase exponencial da reação. Uma curva de dissociação foi gerada ao final 

da reação para verificar se um único produto foi amplificado. Todas as amostras 
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foram analisadas em triplicata. O gene da ciclofilina foi utilizado para normalizar os 

resultados. O método do ciclo comparativo (CT) foi utilizado para a análise dos 

dados, o CT indica o número de ciclos em que a quantidade amplificada do gene-

alvo atinge um limiar fixo, e CT é a diferença de ciclos entre o gene-alvo e o de 

referência. Os níveis de expressão gênica foram determinados por 2
-CT

; em que 

CT é o valor de CT subtraído do CT da -arrestina 1. Os primers utilizados 

foram: -arrestina 1, direto: 5’- TCCAGAGAACGAGACGCCAGTAGA -3’, 

reverso: 5’- GCTGTGGAGAGCCGGTACCA -3’; -arrestina 2, direto: 5’- 

TGTCCCTGTGGACACCAACCTC -3’, reverso: 5’- CCCACCCCGCTTCCTAGC 

AG -3’; Ciclofilina, direto: 5’- ATGGTCAACCCCACC GTGT -3’; reverso: 5’-

TCTGCTGTCTTTGGGACCTTGTC- 3’. 

 

 

3.4  Transfecção com RNA de interferência (siRNA) 

 

O silenciamento simultâneo das β-arrestinas 1 e 2 nas células endoteliais foi 

realizado utilizando oligonucleotídeos de siRNA contra o RNA mensageiro de cada 

β-arrestina validado por Ahn et al.
76

. Para o controle, foi utilizada uma sequência 

aleatória de oligonucleotídeos (scrambled) que não silencia nenhum RNAm 

conhecido (Tabela 1). Os siRNAs foram sintetizados pela empresa Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA).  

 

Tabela 1 - siRNAs utilizados no silenciamento das β- arrestinas. 

siRNA Sequência (5’ para 3’) 

β- arrestina 1 AAAGCCUUCUGCGCGGAGAAU dT dT 

β- arrestina 2 AAGGACCGCAAAGUGUUUGUG dT dT 

Controle AAGUGGACCCUGUAGAUGGCG dT dT 
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As células endoteliais (hSVEC) foram plaqueadas em placa de 100 mm, pré-

tratadas com gelatina 3%, de modo a atingir uma confluência de 50% no dia da 

transfecção. Após 24h do plaqueamento, as células foram mantidas em meio com 

redução de soro, meio Opti-MEM I (Invitrogen®), durante 16h antes da transfecção. 

No dia da transfecção, 30 µL de Lipofectamina 2000 (Invitrogen®) foi adicionado a 

um tubo contendo 300 µL do meio Opti-MEM I e, em paralelo, 20 µg de siRNA (10 

µg de cada isoforma da β-arrestina) foi adicionado a 400 µL de meio em outro tubo. 

Para o controle, 20 µg de siRNA controle foi adicionado a 400 µL de meio. Cada 

solução (siRNA+ meio e Lipofectamina+ meio) foi incubada separadamente por 10 

min à temperatura ambiente, e, depois, misturadas e incubadas por mais 20 min. Em 

seguida, os complexos de transfecção foram adicionados nas placas contendo as  

hSVEC e 5 mL de meio Opti-MEM novo. Após uma incubação de 6h a 37ºC e 5% 

de CO2, o meio de transfecção foi substituído por meio EGM-2 completo. Somente 

após 72h (com carenciamento prévio de soro por 16h), as células foram submetidas 

ao shear stress. A eficiência do silenciamento foi analisada por Western blotting.  

Para o silenciamento do receptor AT1R humano, utilizamos dois tipos de 

siRNA, o AT1R siRNA (sc-29750, Santa Cruz) e o AT1R siRNA Stealth (Life 

Technologies). O Stealth siRNA tem uma modificação química para melhorar sua 

estabilidade no meio de cultura. A empresa Santa Cruz não fornece as sequências dos 

AT1R siRNAs. Para o desenho dos siRNAs (Life Technologies), utilizamos o 

programa BLOCK-iT™ RNAi Designer disponível no site da empresa 

(http://rnaidesigner.lifetechnologies.com/rnaiexpress/) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - siRNAs utilizados no silenciamento do receptor AT1R. 

siRNA Sequência (5’ para 3’) 

AT1R_stealth_1 

AT1R_stealth_2 

AT1R_stealth_3 

UUGCAAGAGAAUGCUCAGCCAUGUU 

CAUUGAUCGAUACCUGGCUAUUGUU 

GAAACAGCUUGGUGGUGAUAGUCAU 

AT1R_stealth_controle CAUCUAUAGCCAGGUAUCUUUGGUU 

 

Inicialmente, a eficiência dos siRNA foi testada em células HEK-293 (Human 

Embryonic Kidney 293 cells). Como as células HEK-293 não expressam o AT1R, 

fizemos uma co-transfecção com um plasmídeo para expressão desse receptor 

juntamente com várias concentrações dos siRNA (das duas empresas, Santa Cruz e 

Life). Consideramos a proporção de 0,6 µg de siRNA para cada 1 µg do plasmídeo 

de acordo com o protocolo da Lipofectamina, e testamos 2 µg, 4,8 µg e 6,8 µg de 

siRNA, sendo que foi utilizado um pool com as três sequências de siRNA. Para a 

transfecção, 2x10
6 

células foram crescidas em uma placa de 60 mm em meio DMEM 

sem antibiótico. Após 16h, foi adicionado o complexo de transfecção composto por 

plasmídeo, siRNA, 25 µL de Lipofectamina 2000 e meio Opti-MEM I. Após 6h, o 

meio de transfecção foi substituído por DMEM completo e as células foram 

incubadas a 37ºC e 5% de CO2. Depois de 48 h, células mantidas há 16h em meio de 

cultura sem soro foram estimuladas com 10
-6 

M de Angiotensina II (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA) durante 10 min e lisadas para a extração de proteínas e análise 

por Western blotting. Devido à falta de especificidade dos anticorpos para detectar o 

AT1R no Western blotting, utilizamos como indicador da eficiência do silenciamento 

do AT1R a expressão da forma fosforilada da proteína ERK 1/2
77,78

. 

O silenciamento do AT1R nas células hSVEC também foi realizado com o 

pool de siRNA. Para a transfecção, 25x10
4 

células foram crescidas em uma placa de 

60 mm em meio EGM-2 completo a 37ºC e 5% de CO2. Após 24h do plaqueamento, 
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as células foram mantidas em meio com redução de soro, meio Opti-MEM I 

(Invitrogen®), durante 16h antes da transfecção. Em seguida, foi adicionado o 

complexo de transfecção composto por siRNA nas várias concentrações (2; 4,8 e    

6,8 µg), 25 µL de Lipofectamina 2000 e meio Opti-MEM I em placas separadas. 

Após 6h, o meio de transfecção foi substituído por meio EGM-2 completo e as 

células foram incubadas a 37ºC e 5% de CO2. Depois de 48 h, células mantidas há 

16h em meio de cultura sem soro foram estimuladas com 10
-6 

M de Angiotensina II 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) durante 10 min, e lisadas para a extração de 

proteínas e análise da ERK 1/2 fosforilada por Western blotting. 

 

 

3.5  Ensaio de viabilidade celular 

 

A viabilidade celular das células transfectadas com siRNA foi avaliada com o 

emprego do reagente 7- aminoactinomicina D (7-AAD; Invitrogen). A coloração 

pelo 7AAD baseia-se na diferença da permeabilidade da membrana de células vivas, 

apoptóticas e mortas perante o corante marcador de DNA. Como o 7AAD é um 

composto químico que apresenta fluorescência e que se intercala entre as bases de 

DNA de dupla fita, ele serve como marcador de apoptose em análises por citometria 

de fluxo. As células com membranas intactas excluem o 7AAD, enquanto as 

membranas de células danificadas e mortas são permeáveis ao composto
79

. 

Em resumo, as células transfectadas foram coletadas das placas de cultura 

utilizando uma solução de tripsina. As células foram centrifugadas a 1500 rpm por 5 

min a 4°C e, aproximadamente, 1x10
6 

células por mL foram ressuspendidas em 

solução de incubação (2% BSA/PBS). Em seguida, foi adicionado 1µg/mL de 7AAD 
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e incubado por 10 min no gelo e protegido da luz. Após esse período, as células 

foram centrifugadas e lavadas para retirar o excesso do reagente e ressuspendidas 

com a solução de incubação (2% BSA/PBS) em tubo específico para citômetro 

(BD® Company). O controle negativo do experimento foram células sem a marcação 

com 7AAD. Imediatamente após a marcação, as células foram analisadas no 

citômetro de fluxo FACSCalibur com o software Cell Quest (BD Biosciences San 

Jose, CA).  

 

3.6  Shear stress laminar em células endoteliais 

 

Os experimentos de estimulação de células endoteliais com shear stress foram 

realizados usando um sistema de cone-e-placa (Figura 3), como descrito 

anteriormente
80,81

. Este sistema consiste de um cone, de ângulo superficial de 0,5° e 

baixa resistência a líquidos, girando sobre a cultura de células.  

 

 

 

Figura 3 - Representação esquemática do sistema cone-e-placa para simulação do 

estímulo mecânico de shear stress. As células endoteliais de veia safena humana 

(hSVEC) foram submetidas a shear stress (laminar, fluxo unidirecional de 15 

dinas/cm
2
), pela rotação do cone sobre o meio de cultura. A temperatura (37 °C) e a 

concentração de CO2 (5%) foram mantidas constantes na incubadora (adaptado de 

Malek et al., 1992). 
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As hSVECs, silenciadas ou não, em placa de cultura de 100 mm (Falcon), foram 

mantidas em meio sem soro e sem suplementos por 16h previamente ao estímulo 

mecânico. Após esse período, o meio de cultura foi novamente trocado por meio sem 

soro novo (10 mL) e as células foram submetidas ao shear stress de 15 dinas/cm
2
 por 10 

min. Em seguida, alíquotas de meio de cultura condicionado (500 µL) foram coletadas e 

armazenadas a -80ºC para posterior quantificação da produção de óxido nítrico 

(dosagem de nitrito). Como controle do experimento, foram utilizadas hSVEC em 

condição estática, ou seja, sem alterações hemodinâmicas. Todos os experimentos foram 

realizados com o sistema de cone-e-placa mantido a 37°C e 5% de CO2 em câmara 

úmida. Além da coleta do meio de cultura, as células foram lisadas para a extração de 

proteínas e análise pela técnica de Western blotting. 

 

3.7  Dosagem de Nitrito em meio de cultura 

 

A produção de 
•
NO foi avaliada pela quantidade de nitrito (NO2

-
) acumulada 

no meio de cultura das células utilizando o equipamento NO analyzer (Model 208A; 

Sievers Instruments Inc., Boulder, CO, USA) de acordo com protocolo do fabricante. 

Os níveis de NO2
-
 foram corrigidos pelo extrato total de proteína por placa das 

células hSVECs.  

 

 

3.8  Extração de proteínas 

 

Os homogenatos celulares foram obtidos pela lise mecânica das células, 

previamente lavadas com PBS 1X, em tampão de lise contendo: 60 mM Tris-HCl 

(pH 6,8), 5% glicerol e 2% SDS, seguido de aquecimento a 100ºC durante 10 min e 
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retirada dos debris por centrifugação a 10.000 g por 15 min. O sobrenadante foi 

aliquotado e armazenado a -80°C até o momento do uso. A concentração de 

proteínas foi quantificada pelo método de BCA com um kit de ensaio proteico 

BCA
TM 

(PIERCE Biotechnology, Rockford, IL, USA) 

 

 

3.9  Eletroforese e Western Blotting 

 

A separação das proteínas foi realizada por eletroforese em gel de 

poliacrilamida-SDS. Uma quantidade de 20 µg de proteínas foram diluídas em 

tampão de amostra (50 mM Tris-HCL, pH 6,8; 0,5% SDS; 10% glicerol; 0,1% azul 

de bromofenol) acrescido de 50 mM de dithiothreitol (DTT), em seguida, aquecidas 

a 95ºC por 5 min. As amostras e o padrão de peso molecular (Precision Plus 

Protein
TM

 Kaleidoscope
TM

 Standards, Bio-Rad) foram aplicadas no gel de 10%, 

contendo o tampão de eletroforese (25 mM Tris-base pH 7,4; 192 mM glicina). Para 

a análise da expressão das proteínas eNOS total e fosforilada, foram utilizadas 40 µg 

de proteínas, tampão de amostra sem DTT e gel 8%. Após a eletroforese, as proteínas 

foram transferidas para membrana de nitrocelulose (0,45 GE Healthcare Life 

Sciences) utilizando o sistema de transferência semi-seco (Trans-Blot SD Semi-Dry 

Electrophoretic Transfer Cell, Biorad), com o tampão de transferência (25 mM de 

Tris-base, 192 mM glicina, metanol 20%). Fixou-se a voltagem em 12V, e a 

transferência foi realizada durante 1h. Em seguida, a membrana foi incubada em 

solução de bloqueio (5% de BSA, 150 mM NaCl, 50 mM, Tris-HCl, Tween 20 0,1%) 

à temperatura ambiente durante 1h para bloqueio de sítios inespecíficos. Após o 

bloqueio, a membrana foi incubada com o anticorpo primário (Tabela 3) a 4ºC por 
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16h sob leve agitação. Posteriormente, foram realizadas três lavagens com TBST 

0,1% e a membrana foi incubada com anticorpo secundário conjugado com 

peroxidase (HRP, Invitrogen®) em solução de bloqueio à temperatura ambiente por 

1h. A membrana foi, novamente, lavada e revelada por quimioluminescência (ECL) 

utilizando o fotodocumentador ImageQuant (LAS 4000, GE Healthcare). A análise 

da densitometria das bandas foi realizada com o programa ImageJ. 

 

Tabela 3 - Anticorpos primários utilizados no estudo. 

Anticorpo Empresa/ Nº Catálogo Diluição 

β-arrestina ½ Cell Signaling/ #4674 1:2000 

β-arrestina 1 Santa Cruz/ sc-6389 1:500 

β-arrestina 1 fosforilada  (Ser412) Cell Signaling/ #2416 1:1000 

β-arrestina 2 Santa Cruz/ sc-30938 1:500 

Akt fosforilada (Ser473) Cell Signaling/ #4060 1:1000 

Akt total Cell Signaling/ #9571 1:1000 

eNOS fosforilada (Ser1177) BD/ 612392 1:500 

eNOS total BD/ 610299 1:500 

ERK 1/2 fosforilada Cell Signaling/ #4377 1:1000 

ERK 1/2 total Cell Signaling/ #9102 1:1000 

VE- Caderina (D87F2) Cell Signaling/ #2500 1:1000 

Caveolina-1 Cell Signaling/ #3238 1:1000 

GAPDH Abcam/ ab9485 1:5000 

 

 

3.10  Separação de extratos de membrana e citosol por ultracentrifugação 

 

Células hSVECs em placas de 100 mm e 100% confluentes foram lisadas com 

200 µL de tampão de lise contendo: 20 mM Tris-HCl (pH 7,5), 2 mM EDTA, 10 

mM EGTA, 0,25 M Sacarose, coquetel de inibidores de fosfatases (C2 e C3) e de 

proteases (1: 300, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). O homogeneizado foi 

centrifugado a 100.000 g a 4°C durante 1h e o sobrenadante solúvel foi armazenado e 
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utilizado como fração citosólica. O precipitado da ultracentrifugação foi 

ressuspendido em 50 µL do tampão de lise acrescido de 1% de Triton X-100 e 

centrifugado novamente a 100.000 g, a 4°C por 1h. O sobrenadante solúvel em 

Triton X-100 foi armazenado e utilizado como fração de membranas.  

 

 

3.11  Tratamento com Candesartan, metabólito do Losartan e TRV120027 

 

Após permanecerem em meio sem soro por 16h, as hSVECs foram tratadas 

com 10
-6

 M de Candesartan, metabólito do losartan EXP3174 (Santa Cruz) ou 

TRV120027 (cedido pelo Dr. Jonathan D. Violin, da Trevena Inc., King of Prussia, 

Pennsylvania) por 30 min a 37°C e 5% de CO2 na incubadora. Em seguida, as células 

foram estimuladas com 10
-7

 M de Angiotensina II por 10 min e lisadas com tampão 

de extração de proteínas. 

 

 

3.12  Imunoprecipitação da β- arrestina 1/2  

 

A extração de proteínas das células endoteliais para a imunoprecipitação foi 

realizada com o tampão RIPA (Radio-Immunoprecipitation Assay, Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, USA). O homogenato total (0,5 mg de proteínas) das células foi 

incubado com anticorpo anti-β arrestina 1/2 (Cell Signaling, 5 μL), sob agitação a 

4°C, durante 16h. Posteriormente, foram adicionados 70 μL de beads magnéticos 

Proteína A (Invitrogen®, Dynabeads#100-02D) previamente lavados com PBS 1X, e 

incubados sob leve agitação a 4°C, por mais 16h. As beads contendo os 

imunocomplexos foram lavados três vezes com o tampão Ripa e, após a última 
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lavagem, foi adicionado o tampão de amostra (25μL) e as amostras incubadas à 

100°C por 5 min. O sobrenadante foi submetido à análise de Western blotting. No 

Western, foi utilizado um anticorpo secundário que reage somente com anticorpo 

IgG na conformação nativa (Mouse anti-rabbit IgG, L27A9, Cell Signaling, #5127), 

pois a β-arrestina e a cadeia pesada da imunoglobulina possuem o mesmo peso 

molecular 50 kDa. 

 

 

3.13  Microscopia confocal 

  

Placas de 100 mm contendo as células endoteliais submetidas ao shear stress 

(15 dinas/cm
2
, 10 min) ou mantidas como controle estático foram lavadas 3x com 

PBS/paraformaldeído (PFA) 4% (1:1), e, posteriormente, fixadas em PFA 4% por 1h 

à temperatura ambiente. As placas foram secas à temperatura ambiente e cortadas no 

diâmetro de 65 mm pelo serviço de Bioengenharia do InCor. A placa cortada foi 

subdividida em quatro secções para a incubação do anticorpo primário utilizando um 

adesivo CoverWell
TM 

(Invitrogen®) que foi aderido na placa com o vedante de 

silicone (Silicone Bond Garin & Cia. Ltda.) de modo a formar um campo para a 

contenção das soluções utilizadas na reação de imunofluorescência.  

As células foram lavadas com PBS 1X para retirar algum resíduo do plástico, 

em seguida, permeabilizadas com Nonidet P (NP40) 0,1% durante 35 min à 

temperatura ambiente. Depois de 3 lavagens, as células foram bloqueadas em BSA 

2% diluída em PBS 1X por 1 hora à temperatura ambiente. As células foram 

incubadas simultaneamente com os anticorpos primários anti-β-arrestina 2 

(produzido em cabra, Santa Cruz, 1:50) e anti-Caveolin-1 (produzido em coelho, Cell 
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Signaling, 1:400). O anticorpo VE-Caderina (Cell Signaling, 1:400) foi utilizado 

como controle positivo específico para marcação de células endoteliais. Os 

anticorpos primários foram diluídos em BSA 2% e incubados por 16h. Após 3 

lavagens, as células foram incubadas com os anticorpos secundários conjugados 

Alexa (anti-coelho conjugado com Alexa 555 e anti-cabra conjugado com Alexa 

488), na diluição de 1:300 por 3h à temperatura ambiente. Em seguida, as células 

foram incubadas com corante de ácidos nucleicos, o DAPI (1:100, Invitrogen®), por 

30 min, à temperatura ambiente. As lamínulas foram montadas com PBS/Glicerol 

(1:1). As células foram observadas com óleo de imersão na objetiva de 63 X 

utilizando o microscópio confocal invertido (Zeiss LSM510 Meta). 

 

3.14  Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. As 

comparações estatísticas foram realizadas por meio do teste t de Student para os 

valores não pareados ou análises de variâncias de duas vias (ANOVA) com testes 

post-hoc do tipo Bonferroni. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

utilizando o software GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Softwares Inc., CA, USA). 

Valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Expressão gênica das β-arrestinas 1 e 2  

 

Inicialmente investigamos o perfil de expressão gênica das β-arrestinas 1 e 2 

em cultura primária de células endoteliais de veia safena humana (hSVEC) por meio 

da metodologia RT- PCR em tempo real. A expressão dos transcritos foi normalizada 

por ciclofilina. Como ilustrado na Figura 4, a expressão basal do RNAm da β-

arrestina 2 foi cerca de 3 vezes mais elevada do que β-arrestina 1 (P< 0,001). 

 

 

 

Figura 4 - RT-PCR em tempo real para os genes β-arrestinas 1 e 2. Avaliação da 

expressão em cultura primária de células endoteliais de veia safena. Entre parênteses 

está mostrado o intervalo de confiança. * P< 0,001 versus β-arrestina 1. 

 

 

4.2  Silenciamento das β-arrestinas 1 e 2 

 

O shear stress é um estímulo potente para a produção de óxido nítrico 

endotelial (
•
NO)

37
. Para avaliar o papel da β-arrestina na produção de 

•
NO, as células 
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endoteliais de veia safena (hSVEC) foram transfectadas simultaneamente com 

siRNA contra as isoformas 1 e 2 da β-arrestina ou siRNA controle (sequência 

aleatória). Inicialmente, foram realizados testes para a padronização do 

silenciamento, testamos a concentração de siRNA, número de células no início da 

transfecção, tempo de incubação após a transfecção e o meio de cultura utilizado 

durante a transfecção. O objetivo da padronização era obter células silenciadas, 

viáveis e com confluência adequada para o estímulo do shear stress, isso foi 

alcançado com 60x10
4
 células no início da transfecção (Figura 5). Essa condição foi 

utilizada nos experimentos posteriores. A redução da expressão proteica da β-

arrestina 1/2 foi avaliada por Western blotting utilizando anticorpo monoclonal que 

detecta ambas as isoformas da β-arrestina.  

 

 

 

 

 

Figura 5 - Padronização do silenciamento da β-arrestina 1/2. Análise da eficiência da 

transfecção por Western blotting com anticorpo específico para β-arrestina 1/2. 

Curva do número de hSVEC plaqueadas para a transfecção. N=2. 
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A expressão proteica da β-arrestina 1/2 endógena foi reduzida em 70% 

comparado com o siRNA controle (Figura 6A), similarmente, foi observada redução 

na expressão da isoforma β-arrestina 1 (Figura 6B) e β-arrestina 2 (Figura 6C). 

Foram utilizados anticorpos específicos para cada isoforma. 

 

 

 

Figura 6 - Silenciamento das β-arrestina 1 e 2 com siRNA. A. Análise por Western 

blotting da eficiência da redução da expressão proteica das β-arrestina 1/ 2, B. β-

arrestina 1 e C. β-arrestina 2. As bandas foram quantificadas por densitometria e 

corrigidas pelo GAPDH, representação da porcentagem do siRNA CTL. * P<0,001, # P< 

0,05 em relação ao siRNA CTL, N=6. 
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Com relação à morfologia das hSVEC durante o procedimento de 

silenciamento, observamos que 16h após a transfecção, algumas células se soltaram 

da placa. No final do período de incubação da transfecção (72h), as células 

recuperaram a confluência na placa (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7 - Morfologia da hSVEC antes e após transfecção com siRNA. Imagens 

representativas A. hSVEC antes da transfecção. B.  hSVEC 16h após transfecção, 

imagem com magnificação 100 X  e C. 200 X. D. hSVEC 72h após transfecção, no 

dia do estímulo com shear stress. 

 

A seguir, avaliamos a viabilidade celular das hSVEC transfectadas por meio da 

marcação com o reagente 7AAD que detecta morte celular. Inicialmente, analisamos 

a condição controle, hSVEC não transfectadas e cerca de 90% das células eram 

viáveis (10,73% de mortalidade). As células transfectadas com siRNA controle 

apresentaram uma porcentagem de mortalidade de 30,97% e com siRNA β-arrestina 
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a porcentagem foi de 11,60%, sendo este um valor bem próximo da situação controle 

(Figura 8). As hSVEC foram consideradas viáveis para a continuidade dos 

experimentos. 

 

 

 

Figura 8 - Viabilidade das células hSVEC transfectadas com siRNA. Density plots 

representativos da intensidade de fluorescência do 7AAD versus tamanho celular 

(Forward Scatter), as células no gate positivo representam a mortalidade celular. A. 

controle negativo, células não transfectadas e sem o 7AAD. B. células não 

transfectadas com 7AAD mortalidade. C. células transfectadas com siRNA controle. 

D. células transfectadas com siRNA para β-arrestina 1/2. N=3. 
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4.3  Produção de óxido nítrico em hSVEC silenciadas para β-arrestina 1/2  

 

Células endoteliais com expressão reduzida de β-arrestina 1/2 e controles 

foram submetidos ao shear stress (15 dinas/cm
2
) durante 10 min e, posteriormente, a 

produção de nitrito foi quantificada no meio de cultura. Interessantemente, o 

silenciamento das β-arrestinas preveniu o aumento da produção de 
•
NO induzido 

pelo SS. O nitrito foi normalizado pela quantidade de proteína da cada placa 

(nmol/mg de proteína), (Figura 9A, 47±7 vs 183±32 nmol/mg proteína, 

respectivamente para estático e SS nas células com siRNA controle, e  57±10 vs 

85±21 nmol/mg de proteína, respectivamente para estático e SS nas células com 

siRNA -arrestina 1/2, n=6). Na figura 9B está representada a porcentagem do NO 

em relação ao seu próprio estático (NS). 

 

 

 

Figura 9 - O silenciamento da β-arrestina 1/2 previne a produção de óxido nítrico 

induzida por shear stress. A concentração do nitrito (NO
2-

) foi quantificada no meio 

de cultura das células após o SS e A. corrigida pelo total de proteína da placa e B. 

expressa como porcentagem da produção obtida no estático (NS). A análise 

estatística foi realizada com os valores da média da produção de NO
2- 

(nmol/mg 

proteína), valores de P: interação P= 0,0179, efeito da transfecção P= 0,0485, efeito 

do estímulo P=0,0010. Dados são a média ± SEM, N=6. 
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4.4  Papel da β-arrestina na fosforilação da Akt, eNOS e ERK1/2 em resposta 

ao shear stress 

 

Para elucidar o mecanismo da sinalização mediada por β-arrestina na 

produção de óxido nítrico induzido por SS, nós avaliamos o seu papel na fosforilação 

de proteínas envolvidas na produção de 
•
NO em células endoteliais. A fosforilação da 

Akt no resíduo serina 473 que ocorre após o estímulo do shear stress nas células 

controles não ocorreu em células silenciadas para β-arrestina 1/2 (Figura 10A, 

100±31 vs 362±56, respectivamente para estático e SS nas células com siRNA 

controle, e  84±26 vs 126±24, respectivamente para estático e SS nas células com 

siRNA -arrestina 1/2, N=6). Valores de P: interação P= 0,0075, transfecção P= 

0,0029, estímulo P= 0,0006. Adicionalmente, a fosforilação da eNOS na serina 1177 

também foi prevenida nas células transfectadas com siRNA β-arrestina 1/2 (Figura 

10B, 100±14 vs 221±37, respectivamente para estático e SS nas células com siRNA 

controle, e 82±18 vs 75±20, respectivamente para estático e SS nas células com 

siRNA -arrestina 1/2, N=6). Valores de P: interação P= 0,0172, transfecção P= 

0,0039, estímulo P=0,0319. A expressão da Akt e eNOS total não foram alteradas 

pelo silenciamento da β-arrestina 1/2 ou pelo shear stress. Desse modo, nossos dados 

demonstram que as proteínas  β-arrestina 1 e 2 são necessárias para a fosforilação da 

Akt e ativação da eNOS induzidas pelo SS em células endoteliais. 

Por outro lado, a fosforilação da ERK1/2 pelo shear stress não mostrou 

diferença significativa entre as células silenciadas e as controle, como representado 

na Figura 11 (100±35 vs 143±29, respectivamente para estático e SS nas células com 

siRNA controle, e 97±13 vs 176±31, respectivamente para estático e SS nas células 

com siRNA -arrestina 1/2, N=6). Valores de P: interação P= 0,5379, efeito da 
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transfecção P=0,6005, efeito do estímulo P= 0,0429. A expressão da ERK total não 

foi alterada pelo silenciamento da β-arrestina 1/2 ou shear stress. Esses dados 

demonstram que a ERK1/2 não está envolvida na resposta ao SS mediada por β-

arrestina. 

 

 

 

 

Figura 10 - Papel da β-arrestina 1/2 na fosforilação da Akt e eNOS em resposta ao 

shear stress. Células endoteliais foram transfectadas com siRNA CTL (sequência 

aleatória de siRNA) e siRNA β-arr1/2 (siRNA contra a sequência da β-arrestina). 

Após 72h da transfecção, as células foram carenciadas em meio sem soro por 16h e, 

em seguida, submetidas ao SS (15 dinas/cm
2
) por 10min. Análise da expressão da 

Akt total e sua forma fosforilada (Ser473). Os valores da fosfo-Akt/ total Akt foram 

representados graficamente como porcentagem do siRNA CTL estático. 

Significância estatística foi calculada por análise de variância, valores de P: interação 

P= 0,5379, efeito da transfecção P=0,6005, efeito do estímulo P= 0,0429. Do mesmo 

modo, a análise foi realizada para a fosfo- eNOS/ total eNOS valores de P: interação 

P= 0,0172, transfecção P= 0,0039, estímulo P= 0,0319. Dados são a média ± SEM, 

N=6. 
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Figura 11 - Papel da β-arrestina 1/2 na fosforilação da ERK 1/2 em resposta ao 

shear stress. Células endoteliais foram transfectadas com siRNA CTL (sequência 

aleatória de siRNA) e siRNA β-arr1/2 (siRNA contra a sequência da β-arrestina). 

Após 72h da transfecção, as células foram carenciadas em meio sem soro por 16h e, 

em seguida, submetidas ao SS (15 dinas/cm
2
) por 10min. Análise da expressão da 

ERK 1/2 total e sua forma fosforilada (Thr202/Tyr204). Os valores da fosfo-

ERK/total ERK foram representados graficamente como porcentagem do siRNA 

CTL estático. Análise de variância (two way ANOVA), valores de P: interação P= 

0,5379, efeito da transfecção P=0,6005, efeito do estímulo P= 0,0429. Dados são a 

média ± SEM, N=6. 
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4.5  Análise de interação da β-arrestina com mecanossensores do shear stress 

 

O estímulo do shear stress é detectado pelo endotélio via diferentes sensores 

mecânicos (mecanossensores) presentes na membrana das células endoteliais. Tem 

sido proposto que alguns desses sensores podem ser agrupados em um complexo 

denominado “mechanosome”
50

, que é constituído por cavéolas, moléculas de adesão 

endotelial plaquetária (PECAM), receptor de fator de crescimento endotelial 2 

(VEGFR2), endotelial vascular (VE)-caderina e receptores acoplados à proteína G 

(GPCR) 
50

. 

Inicialmente nos propusemos a analisar o envolvimento do receptor AT1R na 

produção de 
•
NO via β-arrestina em hSVEC submetidas ao SS e para tal, induzimos 

o silenciamento do AT1R utilizando siRNA específico. Primeiro foi realizado um 

teste de eficiência em células HEK-293 com dois tipos de siRNA que possuem 

sequências alvo diferentes e que foram sintetizados pela empresa Santa Cruz ou pela  

Life Technologies. Como as células HEK-293 não apresentam o receptor AT1R, 

fizemos uma co-transfecção do plasmídeo para expressão do AT1R 

concomitantemente com várias concentrações do siRNA para essa mesma proteína. 

A eficiência do silenciamento do AT1R foi analisada a partir da estimulação das 

células com a Angiotensina II e análise da expressão proteica da pERK 1/2, devido à 

falta de especificidade dos anticorpos para detectar o AT1R no Western blotting
77,78

.  

Como demonstrado na Figura 12, as células HEK-293 transfectadas com o 

receptor AT1R responderam à AngII aumentando a fosforilação da ERK 1/2 quando 

comparadas às células controle, ou seja, células sem transfecção (CTL) ou 

transfectadas com siRNA Controle (CTL siRNA). O silenciamento do AT1R nas 

células HEK-293 resultou na diminuição da fosforilação da ERK nas células 
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estimuladas com AngII, sendo o siRNA da empresa Life Technologies  mais eficiente 

nesse processo (Figura 12A). Entretanto, o emprego dos mesmos siRNA nas células 

endoteliais (hSVEC) não foi efetivo em promover o silenciamento do receptor AT1R 

(Figura 12B).  
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Figura 12 - Silenciamento do receptor AT1R nas células HEK-293 e hSVEC. A. 

Teste de eficiência do siRNA para o AT1R nas células HEK-293. As células foram 

co-transfectadas com o plasmídeo AT1R e diferentes concentrações de siRNA das 

empresas Life Technologies ou Santa Cruz e, em seguida, estimuladas com AngII 

(10
-6

 M). B. Silenciamento do AT1R nas células hSVEC. Análise do silenciamento 

com ativação da fosforilação da ERK 1/2 por Western blotting. Dado normalizado 

pelo siCTL NS, CTL, células não transfectadas, N=3. NS= estático. 
 

 

Devido a ineficiência do silenciamento do AT1R com siRNA resolvemos 

bloquear o receptor AT1R com as seguintes drogas: Candesartan (10
-6

M), metabólito 

do Losartan (EXP3174; 10
-6

M) e o TRV120027 (10
-6

M), um agonista biased do 

receptor AT1R que ativa somente a via de sinalização da β-arrestina. Para analisar se 

o bloqueio do AT1R foi efetivo, incubamos as hSVEC com as drogas durante 30 min 

antes de serem estimuladas com a AngII ou o  shear stress. Como controle do 

B 
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experimento utilizamos hSVEC sem estímulo (NS) e também estimuladas somente 

com AngII. Na análise dos controles do experimento observamos que as hSVECs 

responderam ao estímulo do shear stress com aumento na fosforilação da ERK1/2 

enquanto que a resposta à AngII foi praticamente nula (Figura 13).  Essa falta de 

resposta à AngII pode ser devido à redução/perda de expressão do AT1R quando as 

células endoteliais são mantidas em cultura primária o que impossibilita a análise do 

efeito dos bloqueadores AT1R na resposta destas células. Como esses dados 

inviabilizam a análise da interação entre a -arrestina 1/2 e o AT1R na resposta ao 

shear stress, seguimos com a investigação da sua associação com outros 

mecanossensores do shear stress. 

 

Figura 13 - Bloqueio do receptor AT1R nas células endoteliais de veia safena 

humana. As hSVEC foram previamente tratadas com 10
-6

M de Candesartan (Cand), 

metabólito do Losartan (EXP74) ou TRV120027 (TRV) separadamente, durante 30 

min e, em seguida, estimuladas com  Angiotensina II (10
-7

M) nos tempos (5, 10 e 20 

min) ou SS durante 10 min. Análise do silenciamento com ativação da fosforilação 

da ERK 1/2 por Western blotting. Dado normalizado pelo NS. NS= estático ou não 

estimulado. N=4. 
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Utilizamos a técnica de imunoprecipitação para avaliar se a β-arrestina interage 

com mecanossensores do shear stress. As células endoteliais foram submetidas ao 

SS por 10 min, lisadas e, em seguida, a β-arrestina 1/2 endógena foi 

imunoprecipitada com anticorpo específico. A análise da imunoprecipitação foi 

visualizada por western blotting com anticorpo específico para os candidatos, 

caveolina-1 e VE-caderina. Na Figura 14, verifica-se que a caveolina-1 foi co-

imunoprecipitada com a β-arrestina 1/2 endógena, tanto em células mantidas na 

condição estática (NS) quanto naquelas sob o estímulo de SS nos tempos de 2, 5 e 10 

min, e sem diferença na intensidade dessa associação após o SS. Por outro lado, a 

VE-Caderina não foi co-imunoprecipitada com a β-arrestina (Figura 14C). 
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Figura 14 - β-arrestina interage com caveolina-1 em células endoteliais vasculares 

humanas (hSVEC). A. Imunoprecipitação da β-arrestina endógena do homogenato 

total na condição estática (NS) e após o shear stress (SS) de 10 min e B. SS de 2 e 5 

min. C. Em todos os tempos de SS a VE-caderina não foi imunoprecipitada com a β-

arrestina. HT: homogenato total, IP: imunoprecipitação, PIP: sobrenadante pós-

imunoprecipitação, UL: última lavagem, IgG: anticorpo utilizado na 

imunoprecipitação. N=3. 
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4.6  Expressão proteica e translocação da β-arrestina 1/2 após o shear stress 

 

Considerando a participação da β-arrestina 1/2 na via de sinalização em 

resposta ao shear stress, nossos próximos experimentos tinham como objetivo 

verificar o perfil de expressão e de translocação dessas proteínas após o estímulo 

mecânico. 

Conforme representado na figura 15A, o shear stress, nos tempos de 0, 10, 30 e 

60 minutos, não alterou a expressão proteica total da β-arrestina 1/2. Além disso, a β-

arrestina permaneceu na fração de citosol após o SS, sem haver translocação para as 

frações de membrana (Figura 15B). 

As β-arrestinas citosólicas são constitutivamente fosforiladas e após 

recrutamento para a membrana plasmática em resposta à ativação do receptor GPCR 

por agonistas, elas são desfosforiladas
13-15

. A β-arrestina 1/2 desfosforilada interage 

melhor com a clatrina, promovendo a internalização do receptor
13,14

. Em nosso 

modelo experimental, investigamos se o shear stress influenciava a desfosforilação 

da β-arrestina 1 e, conforme demonstrado na Figura 16 não houve diferença no grau 

de fosforilação da β-arrestina 1 entre as condições estática e SS, sugerindo não haver 

translocação da β-arrestina 1 para a membrana após o estímulo mecânico e 

corroborando o dado anterior de fracionamento celular.  
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Figura 15 - Expressão e translocação da β-arrestina 1/2 em hSVEC após shear 

stress. A. Análise por western blotting da expressão da β-arrestina 1/2 no estático 

(NS) e após shear stress (SS) de 15 dinas/cm
2
 por 10, 30 e 60 min. B. Análise da β-

arrestina 1/2 em homogenatos celulares de fração de membrana e citosol no estático 

(NS) e após 10 e 30 min de SS. A quantificação da expressão proteica está exibida, 

graficamente, a partir dos valores obtidos por densitometria e corrigidos pelo 

controle de GAPDH. N=3. 

 

A 

 

B 
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Figura 16 - O shear stress não alterou a fosforilação da β-arrestina 1. Análise da 

expressão proteica da forma fosforilada da β-arrestina 1 (Ser412). As bandas foram 

quantificadas por densitometria e corrigidas pelo GAPDH. N=4.  

 

 

Ainda com o objetivo de avaliar alteração no perfil de translocação das β-

arrestinas, realizamos análise por microscopia confocal que mostrou uma 

redistribuição celular da β-arrestina 2 após o shear stress (Figura 17). Na condição 

basal, a β-arrestina estava predominantemente localizada na região perinuclear, e, 

após o shear stress, essa localização passou a ser mais difusa, abrangendo toda a 

célula. 
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Figura 17 - Experimento de co-localização entre β-arrestina 2 e caveolina-1 em 

hSVEC, por microscopia confocal. Figura representativa da imunodetecção da β-

arrestina 2 (verde), caveolina-1 (vermelho), e núcleo (corado por DAPI, Azul) em 

hSVEC na condição estática e submetida ao shear stress. N=4. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Os dados apresentados no presente trabalho sugerem a participação da via de 

sinalização mediada pela β-arrestina 1/2 na produção de óxido nítrico (
•
NO) induzida 

por shear stress agudo em células endoteliais de veia safena de humanos (hSVECs). 

A redução de 70% na expressão da proteína β-arrestina 1/2 inibiu a produção de 
•
NO 

em hSVEC submetidas a 10 min de SS laminar e de alta intensidade, este efeito 

esteve associado à inibição da fosforilação e consequente ativação das proteínas  Akt  

e eNOS, envolvidas na sinalização e síntese de 
•
NO. A ativação da ERK 1/2, por sua 

vez, não foi comprometida pelo silenciamento da β-arrestina 1/2.   

A ativação da enzima sintase de óxido nítrico endotelial (eNOS) pelo shear 

stress já é bem descrita na literatura
70,74,82

. Estudos mostram que a ativação da eNOS 

para a produção de 
•
NO pode ocorrer na ausência de um aumento na concentração 

intracelular de cálcio e pode ser atribuída à ativação da via Akt/PKB e subsequente 

fosforilação da eNOS no resíduo de aminoácido Serina localizado na posição 1177
83

. 

Entretanto, o mecanismo molecular responsável pela detecção do shear stress e 

conversão em sinais bioquímicos que levem à ativação da eNOS e produção de óxido 

nítrico não é totalmente compreendido, podendo envolver vários mecanossensores, 

como os receptores acoplados à proteína G (GPCR)
62,63

, cavéolas
53

, integrinas
58

, 

entre outros. 

Recentemente, nosso grupo demonstrou que o receptor de angiotensina II, 

AT1R, pode ser ativado pelo shear stress na ausência do seu ligante e pelas vias 

dependente e independente de proteína G
63

. Além disso, o tratamento prévio com o 
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agonista inverso do AT1R, o candesartan, potencializou a produção de 
•
NO 

estimulada pelo shear stress, via fosforilação da eNOS
75

.  

Além do seu papel na mecanotransdução ao shear stress, Rakesh e 

colaboradores (2010) mostraram que o estiramento mecânico em cardiomiócitos 

ativa o receptor de angiotensina II (AT1R) por um mecanismo dependente de β-

arrestina, e na ausência de ligante e de ativação de proteína G. Sabe-se que após 

interação com seu agonista, receptores AT1R formam aglomerados na membrana em 

interação com a β-arrestina 2 e são internalizados em seguida
10

. No estudo de Rakesh 

e colaboradores (2010), os autores avaliaram que o estiramento mecânico parecia 

induzir a β-arrestina 2 a adotar uma conformação distinta daquela adquirida quando o 

receptor era ativado pela AngII, o que também foi observado após estimulação com o 

agonista biased SII
43

. Além disso, demonstraram que a β-arrestina estava envolvida 

na fosforilação da ERK 1/2 e na ativação da Akt associada a um efeito 

antiapoptótico
43

. 

Considerando que a mecanotransdução do SS não está totalmente elucidada, 

que a via da proteína G tem participação parcial nesse processo e que a β-arrestina é 

considerada como uma sinalização distinta e paralela à proteína G, no presente 

trabalho nos propomos a investigar se a β-arrestina poderia estar envolvida na 

ativação de vias de sinalização em células endoteliais submetidas ao shear stress. 

A sinalização independente de proteína G, processo mediado por β-arrestina, é 

um conceito relativamente novo que vem sendo bastante estudado no sistema 

cardiovascular. Nossos dados obtidos com o silenciamento da β-arrestina em hSVEC 

sugerem a participação dessa via na produção de óxido nítrico induzido pelo shear 

stress, associado à redução na fosforilação da proteína Akt, que, posteriormente, 
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fosforila a enzima eNOS. Nossos resultados são corroborados pelo estudo de Violin 

(2010) e colaboradores que, mostraram que o agonista seletivo para a via de β-

arrestina no AT1R, o TRV120027 estimula a ativação da eNOS via Akt em células 

U2-OS, e que essa ativação da eNOS foi eliminada nas células silenciadas para a β-

arrestina-2. Recentemente, outro grupo reportou que a dimimuição a expressão 

proteica da β-arrestina 2 inibiu a sinalização Akt/eNOS em células endoteliais 

humanas em condições de elevada glicose/insulina no meio de cultura
84

, sugerindo 

que a β-arrestina pode atuar como um modulador positivo na sinalização Akt/eNOS. 

Outros estudos também têm descrito a ativação da Akt mediada pela via de β-

arrestina para diferentes funções fisiológicas. O trabalho de Ahn e colaboradores 

(2009) mostrou que a estimulação do receptor AT1R em cultura de células 

vasculares do músculo liso levou à ativação da Akt que convergiu para a fosforilação 

e inativação da proteína pró-apoptótica BAD, sugerindo o papel citoprotetor da via 

da β-arrestina
31

. Em outro estudo, a ativação da Akt dependente de β-arrestina 

reduziu a apoptose após a reperfusão em modelo de isquemia cardíaca, efeito inibido 

nos animais knockout para a β-arrestina
85

. Já em receptores de dopamina, a β-

arrestina tem papel importante na regulação da Akt, pois serve como adaptadora 

entre a quinase e sua fosfatase PP2A após a ativação do receptor e camundongos 

deficientes em β-arrestina apresentaram redução na resposta dependente de 

dopamina
86

. 

Embora diversos trabalhos descrevam a ativação da ERK 1/2 como dependente 

de β-arrestina
39,43,87

, nossos dados não demonstram redução na fosforilação da ERK 

1/2 em resposta ao shear stress nas células silenciadas para a β-arrestina. Essa 

ausência de alteração está de acordo com a produção de 
•
NO pelo endotélio, pois a 
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ERK1/2 não participa da ativação da eNOS, regulando seu sítio inibitório (Treonina 

495)
72

. 

Recentemente, foi demonstrado por nós, em células CHO (Chinese hamster 

ovary) com superexpressão de AT1R e por outro grupo, em células endoteliais de 

cordão umbilical (HUVEC), que o receptor de angiotensina, AT1R, é um 

mecanossensor do shear stress
62,63

. Com isso, decidimos investigar se o AT1R 

estaria envolvido com a via de sinalização mediada por β-arrestina na produção de 

óxido nítrico induzido por shear stress agudo e realizamos experimentos de bloqueio 

do receptor AT1R com Candesartan, um dos metabólitos do Losartan (EXP3174) e o 

agonista biased TRV027. Já em um primeiro momento, observamos que a cultura 

primária de hSVEC respondeu muito pouco ao estímulo da Angiotensina II em 

promover a fosforilação da ERK 1/2 (Figura 13), sem no entanto, deixar de 

responder efetivamente ao shear stress. A ausência de resposta à AngII pode ser 

devido à redução e ou perda total da expressão do receptor AT1R na nossa cultura 

primária de células de veia safena. Desse modo, não conseguimos avaliar a interação 

entre AT1R e β-arrestina na resposta ao shear stress em nosso modelo experimental. 

As evidências indicam que o AT1R é um mecanossensor do shear stress, mas não 

significa que este receptor é responsável por 100% da resposta, e certamente ocorre a 

participação de outros mecanossensores, e possivelmente as β-arrestinas estariam 

envolvidas na mecanotransdução. 

Existem vários mecanosensores no endotélio vascular que são importantes para 

a detecção e/ou conversão do shear stress em sinais biológicos, como, por exemplo, 

as cavéolas
53,88

. Observamos por imunoprecipitação a interação da principal proteína 

de cavéolas, a caveolina-1, com a β-arrestina, em condição estática e após o shear 
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stress (Figura 14). A interação entre a β-arrestina e caveolina-1 foi descrita 

anteriormente em células HUVEC, onde foi demonstrado que a ativação da 

sinalização citoprotetora dos receptores ativados por protease (PAR1) pelo agonista 

APC ocorre nas cavéolas e é dependente de β-arrestina 1/2
89

. Adicionalmente, a 

interação entre o receptor PAR-1, β-arrestina 1/2 e caveolina-1 ocorreu em células 

em condições basais e após a estimulação com o agonista APC
89

. Esses resultados 

sugerem que β-arrestinas e caveolina-1 estão num complexo previamente montado 

que se mantém associado mesmo após a estimulação. 

As cavéolas ricas em caveolina-1 são abundantes nas células endoteliais e estão 

envolvidas na regulação do tônus e da homeostasia vascular por meio da produção de 

óxido nítrico pela eNOS. Nas células não estimuladas, a enzima eNOS é mantida no 

estado inativo por meio da associação com a caveolina-1
68

. Após estímulos como o 

shear stress, a eNOS dissocia-se da caveolina-1 podendo ser ativada pela 

fosforilação da serina 1177 via Akt
68,69

 ou interage com a calmodulina e a chaperona 

Hsp90
90

, e inicia a síntese de óxido nítrico. Embora sejam necessários estudos 

futuros para analisar se as proteínas β-arrestinas, caveolina-1, Akt e eNOS estão 

localizadas no mesmo compartimento celular durante o shear stress. Nossos dados 

sugerem que a interação entre β-arrestina 1/2 e caveolina-1 está envolvida na 

produção de 
•
NO.  

Os resultados de microscopia confocal não mostram co-localização entre β-

arrestina e caveolina-1, possivelmente devido a uma pequena fração dessas proteínas 

se associarem antes e após o shear stress. Os dados de microscopia mostram a 

localização subcelular da β-arrestina após o shear stress, que adquiriu um padrão 

difuso por todo o citoplasma após o estímulo comparado com uma localização 



5 Discussão  56 

perinuclear nas células na condição estática. Estudos recentes têm apresentado 

diferentes padrões de recrutamento da β-arrestina em células HEK-293. Por exemplo, 

o tratamento com isoproterenol, agonista do receptor β-adrenérgico (receptor classe 

A), resultou na redistribuição da β-arrestina 1 e 2 do citosol para a membrana 

plasmática
43

. Entretanto, a ativação do receptor AT1R (receptor classe B) com 

Angiotensina II resultou na translocação da β-arrestina para vesículas endocíticas, o 

que sugere uma interação estável entre a β-arrestina e o receptor internalizado
91,92

. 

Esse padrão também foi encontrado com a ativação do AT1R por estiramento 

osmótico e cíclico em células HEK-293 transfectadas com AT1R
43

. O padrão de 

translocação da β-arrestina encontrado no shear stress foi diferente destes citados, já 

que, por exemplo, não envolve a participação do receptor AT1R na resposta ao 

estímulo. Além da microscopia confocal, a análise da expressão proteica da β-

arrestina em frações de membrana e citosol por western blotting confirmam que o 

shear stress não induziu a translocação da β-arrestina do citosol para a membrana 

plasmática (Figura 15B), tal como se é observado quando há ativação de receptores 

β- adrenérgicos por seus agonistas
43

. 

A descoberta da via mediada por β-arrestina tem gerado interesse no 

desenvolvimento de alvos terapêuticos mais eficazes por meio de uma sinalização 

seletiva para a β-arrestina ou proteína G. Como por exemplo, o agonista do receptor 

AT1R que é seletivo para a via da β-arrestina, o TRV0027, foi responsável por 

aumentar a contratibilidade cardíaca, previnir a apoptose cardíaca e reduzir a pressão 

arterial em modelo animal
85

, e já está sendo testado em humanos
93

. Por outro lado, 

em outros estudos, a via da proteína G teve papel benéfico ao invés da β-arrestina, 

como por exemplo, com o ligante do receptor μ-opioide TRV130, em que a ativação 
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da proteína G é um potente analgésico, melhor que a morfina e a via mediada pela β-

arrestina está relacionada com os efeitos colaterais como a constipação e tolerância
94

.  

A ativação da via Akt/eNOS para a produção do 
•
NO durante o shear stress 

agudo é bem conhecida, entretanto, é a primeira vez que se mostra a participação da 

β-arrestina nessa via de sinalização no sistema vascular. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Nossos dados indicam um importante papel da β-arrestina 1/2 na produção de 

óxido nítrico induzido por shear stress agudo em células endoteliais. Essa ativação 

envolve a via de sinalização Akt/ eNOS. Adicionalmente, a β-arrestina está associada 

com a caveolina-1 independente do shear stress, sugerindo que estas proteínas 

estejam previamente associadas em um complexo que se mantém após o estímulo 

mecânico. O shear stress agudo, por sua vez, induziu uma redistribuição subcelular 

da β-arrestina sem alterar sua expressão. Estes resultados evidenciam um papel 

importante da sinalização mediada por β-arrestina no sistema vascular. 
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7  ANEXOS 

 

 

7.1  Anexo A. Cópia do parecer de aprovação do projeto no Comitê de Ética 

 para análise de projetos de Pesquisa- CAPPesp.  
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PESQUISADOR : Prof. Dr. José Eduardo Krieger 

CARGO/FUNÇÃO: Diretor Lab. Genética e Cardiologia Molecular    
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 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

O objetivo desta pesquisa é estudar as células endoteliais que constituem a 

camada celular interna dos vasos sanguíneos, tais como a veia safena. Este estudo 

é importante para a compreensão de como estas células respondem a diferentes 

estímulos, como por exemplo, a força de atrito entre o sangue e a parede do vaso, 

medicamentos, entre outros. 

O paciente será submetido ao procedimento rotineiro da cirurgia de 

revascularização cardíaca por ponte de safena no Instituto do Coração (HC-

FMUSP) e o segmento da veia safena não aproveitado será utilizado na pesquisa, 

sem nenhum procedimento adicional ao rotineiro.  

O segmento da veia safena será utilizado para a obtenção das células 

endoteliais que serão mantidas em cultura celular para realização de experimentos 

que representam a condição in vivo. Estas células serão armazenadas no 

Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular no 10° andar.  

Não há benefício direto para o participante desta pesquisa. Trata-se de 

estudo experimental testando a hipótese de que as células endoteliais quando 

submetidas à força de atrito do sangue ativam uma via sinalização dependente de 

uma proteína chamada beta-arrestina. Somente no final do estudo poderemos 

concluir a presença de algum benefício para a área médica. 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 

investigador é o Prof. Dr. José Eduardo Krieger, que pode ser encontrado no 

endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 44, bloco II, Laboratório de Cardiologia 

e Genética Molecular. Telefone: (11) 2661-5543. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 

2661-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 

 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

Você terá direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores; 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

A equipe de pesquisadores compromete-se a utilizar os dados e o material 

coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Participação da via de 

sinalização da beta arrestina na ativação do receptor AT1R induzida pelo “shear 

stress”. 

Eu discuti com o Prof. Dr. José Eduardo Krieger sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 

-------------------------------------------------------- 

Assinatura do paciente/representante legal       Data         /       /        

 

------------------------------------------------------- 

Assinatura da testemunha       Data         /       /        
 

 

 

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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