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1. RESUMO 

As doenças neurodegenerativas são desordens caracterizadas pelo acumulo de 

proteínas anormalmente dobradas que se agregam no sistema nervoso, provocando 

a degeneração progressiva dos neurônios. A classificação molecular da doença é feita 

de acordo com a proteína afetada, isso enfatiza o papel dos sistemas de 

processamento proteico na patogênese. O acumulo destas proteínas com alterações 

em suas propriedades físico-químicas leva a morte progressiva das células neuronais. 

Nosso organismo é capaz de identificar quando uma proteína não obtém sua forma 

funcional corretamente, o que desencadeia uma resposta de caráter protetor que 

incluí a atividade de chaperonas moleculares, como as proteínas de choque térmico 

(heat shock protein – HSP) que respondem a diversos tipos de danos causados por 

perigos físicos e químicos como aumento de temperatura (choque térmico), hipóxia, 

anoxia, citocinas, estresse metabólico, agentes indutores de apoptose e outros 

desnaturantes químicos e drogas. Com esse intuito, o objetivo deste trabalho é avaliar 

o uso de proteínas de choque térmico da família 70kDa (HSP70) como possível forma 

de tratamento para atenuar os avanços de doenças neurodegenerativas causadas 

pelo acumulo de proteínas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Existem diversas doenças que afetam o Sistema Nervoso (SN) e a prevalência 

destas costuma aumentar particularmente entre 65 e 75 anos, as doenças 

neurodegenerativas mais comuns como a Doença de Huntington (DH), Doença de 

Parkinson (DP), Doença de Alzheimer (DA) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) são 

desordens caracterizadas pela perda progressiva de neurônios e pelo acumulo de 

proteínas anormalmente dobradas que se agregam no sistema nervoso central 

(SNC)1. Os mecanismos que levam à estas falhas e ao consequente acumulo destas 

proteínas em determinadas regiões ainda são desconhecidos, existem evidências de 

que trata-se de um processo multifatorial dependente da programação genética de 

cada indivíduo2. As proteínas frequentemente envolvidas em doenças 

neurodegenerativas são a β-amiloide, α-sinucleína, TAU, proteína priônica (PrP), 

dentre outras. Existem ainda proteínas relacionadas a doenças hereditárias, como 

proteínas ligadas a distúrbios de repetição de trinucleotídeos3. O surgimento dessas 

proteínas desencadeia uma resposta protetiva por meio de chaperonas moleculares, 



o subtipo mais conhecido e abundante no organismo são as heat shock proteins 

70kDa (HSP70). 

As HSPs promovem a reunaturação de proteínas mal dobradas e/ou agregadas por 

meio de ciclos de ligação e liberação de dependentes de ATP4. Quando as células se 

deparam com ambientes tão perigosos, as HSPs podem ser sintetizadas e expressas 

imediatamente, enquanto, por outro lado, a maior parte da síntese de outras proteínas 

é interrompida5. Assim, a HSP70 também pode regular a homeostase celular e manter 

a sobrevivência celular, o que a torna uma provável primeira linha de defesa contra 

proteínas anormalmente dobradas in vivo1;4;5. Consequentemente, especula-se que o 

sistema de controle de qualidade de proteínas endógenas seja crítico no controle do 

surgimento e da continuidade das doenças conformacionais de proteína que afetam o 

SNC. 

2. OBJETIVOS 

O presente trabalho possuí como objetivo avaliar o uso de chaperonas 

moleculares, em especifico as proteínas de choque térmico HSP da família 70 kDa, 

como tratamento paliativo para retardar o efeito dos avanços de doenças 

neurodegenerativas que possuem como causa o acumulo de proteínas tóxicas no 

sistema nervoso.  

3. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho, recorreu-se à recolha de informações cientificas 

incluídas em artigos de estudo primários, revisões sistemáticas e meta análises, 

utilizando como motor de busca o NCBI, SciELO, PubMed e Lilacs. Foram levados em 

consideração para este trabalho os dados publicados na última década em português, 

inglês e espanhol. 

4. DESENVOLVIMENTO 

As HSPs70 desempenham duas tarefas importantes: auxiliam no enovelamento 

proteico, e impedem que proteínas malformadas com sequências hidrofóbicas 

expostas, formem agregados inúteis e extremamente nocivos. Além de recuperar 

proteínas anormalmente dobradas, algumas HSPs também participam da degradação 

de proteínas, quando o dano causado por um estressor celular é avançado demais 

para permitir a reconstituição, mesmo com a ajuda de diversas chaperonas 

moleculares6. Polipeptídios com danos irreversíveis devem ser eliminados para que 



não causem dano ao tecido no qual se encontram, e para atingir este objetivo a célula 

é equipada com enzimas proteolíticas coletivamente chamadas de proteases. 

Algumas HSPs interagem com polipeptídios danificados e as “apresentam” às 

proteases para que estas realizem a digestão. O exemplo mais conhecido de um HSP 

que ajuda na degradação de proteínas com danos irreparáveis é a ubiquitina que 

possuí aproximadamente 8 kDa6;7. Diversas pesquisas genéticas mostraram que a 

HSP70 e seus subtipos modulam potencialmente a agregação e suprimem a 

toxicidade de proteínas PolyQ mutantes em modelos estudados em células, 

leveduras, vermes e moscas8. Tratamentos envolvendo a superexpressão de HSP70 

também demonstraram uma melhoria nos fenótipos comportamentais em modelos de 

ratos transgênicos de ataxia espinocerebelar-1 (SCA1) e também da atrofia muscular 

bulbar e espinhal9. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Uma característica dentre as doenças neurodegenerativas é a deposição dos 

agregados proteicos em neurônios e também a mutação nos gentes associados à 

produção destas que podem causar agregação pela alteração na conformação e 

consequentemente das propriedades físico-químicas1;2. Diversas pesquisas tem 

demonstrado que a terapia com chaperonas moleculares, como as HSPs da família 

70kDa são uma alternativa atraente e promissora no tratamento preventivo e 

repressivo destas doenças7;8, visto que atualmente não existem tratamentos 

específicos que não tragam efeitos colaterais. 
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