
TÍTULO: O EFEITO DA INSULINA NA EXPRESSÃO DO FATOR  2 DERIVADO DE CÉLULAS
ESTROMAIS (SDF2) E DE OUTROS FATORES DA VIA DE ESTRESSE DE RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO EM CÉLULAS TROFOBLÁSTICAS SUBMETIDAS A HIPERGLICEMIA

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BiomedicinaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS -
FMU
INSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): FELIPE YUKIO NAMBAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALINE RODRIGUES LORENZON OJEAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): CHARLOTTE CESTY BORDA DE SAENZ, ESTELA MARIS ANDRADE FORELL
BEVILACQUA
COLABORADOR(ES): 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

Relatório de Iniciação Científica – Início de vigência outubro/2016 

 

 

 

 

 

 

 

O EFEITO DA INSULINA NA EXPRESSÃO DO FATOR  2 DERIVADO DE CÉLULAS 

ESTROMAIS (SDF2) E DE OUTROS FATORES DA VIA DE ESTRESSE DE 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO EM CÉLULAS TROFOBLÁSTICAS SUBMETIDAS 

A HIPERGLICEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno: Felipe Yukio Namba  

Aluno de Graduação em Ciências Biomédicas na Faculdades Metropolitanas Unidas 

 

Orientadora: PROF DRA ESTELA BEVILACQUA 

Colaboradora: DRA ALINE RODRIGUES LORENZON OJEA  

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



INTRODUÇÃO e REVISÃO DE LITERATURA 

 

O fator 2 derivado de células estromais 

 

O fator 2 derivado de células estromais, SDF2 (do inglês Stromal cell derived factor 2) é um gene de 

função ainda desconhecida, descrito primeiramente por Hamada et al. (1996). Em um estudo recente do nosso 

grupo, Lorenzon-Ojea et al., 2014, observou que a proteína Sdf2 de camundongo possui a alta similaridade 

das seqüências e da estrutura preditiva de SDF2 em relação a SDF2L1 humano e murino e SDF2-like de 

Arabidopsis thaliana e estas duas proteínas estão envolvidas na via de estresse de retículo endoplasmático. 

Ainda neste estudo foi observada a sublocalização do Sdf2 no retículo endoplasmático e sua ampla 

distribuição nos tecidos e órgãos de camundongos. Além disso, um mapeamento da expressão de Sdf2 na 

placenta ao longo da gestação humana e de camundongo mostrou que a proteína está presente em todas as 

etapas e compartimentos da placenta, com expressão em diversos tipos celulares (Lorenzon-Ojea, 2014). 

Ensaios funcionais de indução ao estresse de RE em células placentárias (células trofoblásticas) indicam que o 

SDF2 está envolvido na via de estresse de retículo endoplasmático e da via de proteínas mal-enoveladas 

(Lorenzon-Ojea, 2014). 

A via de estresse de Retículo Endoplasmático 

O retículo endoplasmático é constituído por uma série de cisternas achatadas e alongadas, 

interconectadas com a membrana nuclear externa (Alberts et al., 2004). Esta organela é reconhecida por 

desempenhar um papel central nas modificações pós-traducionais das proteínas, apresentando altas 

concentrações de Ca2+ e um meio oxidativo que otimizam este processo, conferindo às proteínas suas corretas 

conformações secundárias e terciárias, assim como garantindo a correta montagem de complexos 

multiméricos (Alberts et al., 2004). Devido à grande importância das proteínas no funcionamento e na 

integridade celular, o retículo endoplasmático tem sido recentemente estudado como uma organela central em 

diversas vias de sinalização, regulando o metabolismo, a proliferação e a morte celular (Walter & Ron, 2011).  

Distúrbios no funcionamento e/ou homeostase desta organela levam a um estado conhecido como 

Estresse de Retículo Endoplasmático, que pode ser desencadeado por uma série de insultos à célula, como 

perturbações farmacológicas, mutações das chaperonas do retículo endoplasmático, produção excessiva de 

citocinas e aumento do nível de glicose (Verfaillie et al., 2010). Essa condição de estresse geralmente acomete 

células que apresentam uma alta taxa de síntese proteica, nas quais a entrada de proteínas no retículo 

endoplasmático excede a sua capacidade de enovelamento (Iwawaki et al., 2009). Isso faz com que ocorra um 

acúmulo de proteínas mal dobradas no lúmen do retículo, desencadeado a Resposta a Proteínas Mal-

enoveladas (Unfolfed Protein Response, UPR). Nesta resposta são ativadas três vias de transdução de sinais 

(PERK, IRE1 e ATF6) conservadas evolutivamente (Walter & Ron, 2011).  

Inicialmente, a UPR é visa reestabelecer a homeostase do retículo endoplasmático por meio da 

atenuação da tradução, da redução do influxo de proteínas para o retículo, do aumento da capacidade de 

enovelamento e da eliminação das proteínas acumuladas no lúmen através de autofagia ou ativação do ERAD 

(Endoplasmic Reticulum associated degradation), processo no qual as proteínas não enoveladas são 

reconhecidas pelo RE, direcionadas a um canal, exportadas e degradadas por ação proteassomal (Oyadomari 

& Mori, 2004). Quando a homeostase não é reestabelecida, a própria via UPR ativa morte celular por 



apoptose (Walter & Ron, 2011). Isso demonstra um caráter dualista de sobrevivência/ morte celular dos 

sensores da UPR. Várias evidências indicam que a disfunção e morte celular induzidas por estresse de retículo 

contribuem para a patofisiologia de uma série de doenças, como doenças neurodegenerativas e diabetes, 

fazendo com que os moduladores da UPR sejam alvos potencialmente atrativos para descobertas terapêuticas 

(Sano & Reed, 2013).   

As vias de sinalização da UPR consistem em três proteínas transmembranares do retículo 

endoplasmático, a PERK (Pancreatic ER Kinase like ER kinase), a ATF6 (Activating Transcription Factor 6) 

e a IRE1 (Inositol Requiring Enzime 1). Elas apresentam um domínio citosólico e um domínio luminal 

(Walter & Ron, 2011). Este último, sob condições normais, é mantido inativo por sua associação com BiP, 

uma chaperona do retículo endoplasmático (Walter & Ron, 2011). Estudos realizados por Kaufman et al., 

2010 propõem que as proteínas não enoveladas apresentam maior afinidade com BiP, o que promoveria sua 

dissociação com as porções luminais, ativando esses sensores. 

 O IRE1 é a via mais conservada da UPR, sendo o único presente em eucariotos basais (Suh, 2012). 

O acúmulo de proteínas não enoveladas estimula a oligomerização da IRE1 e a autofosforilação do seu 

domínio citosólico, responsável por ambas as atividades de proteína quinase e de endorribonuclease (Walter 

& Ron, 2011). Sua ativação, portanto, induz um splice não convencional do mRNA de XBP1, no qual ocorre 

a remoção de 26 bases intrônicas, alterando o frame traducional (Kaufman et al., 2010). A proteína spliced 

XBP1 (sXBP1) atuará como um fator de transcrição, responsável pela indução de uma série de genes 

relacionados com a codificação de chaperonas associadas com o enovelamento e de genes referentes à 

degradação de proteínas não enoveladas (ERAD), promovendo a citoproteção (Walter & Ron, 2011).  

PERK é uma Ser/Thr quinase que, ao dissociar-se de BiP, sofre dimerização e fosforilação, ativando 

seu domínio quinase (Walter & Ron, 2011). O principal substrato de PERK é eIF2α (Eukaryotic translation-

initiation factor 2 α), uma subunidade do complexo eIF2, responsável por mediar a ligação dos tRNAs à 

subunidade ribossomal (Kaufman et al., 2010). A fosforilação de eIF2α é o principal responsável pela 

atenuação da tradução sob condições de estresse de retículo endoplasmático, prevenindo o influxo de 

proteínas recém-sintetizadas no retículo já saturado (Kaufman et al., 2010). Isso ocorre pois eIF2α inibe 

traduções dependentes de cap (complexo de ligação de cap – presente na região 5’ do mRNA maduro, facilita 

a ligação do RNA ribossomal 40S ao transcrito), enquanto favorece a tradução independente de cap, 

principalmente do mRNA que codifica o fator de transcrição ATF4 (Kaufman et al., 2010). O eixo PERK-

eIF2α-ATF4 regula a expressão de uma série de genes envolvidos na homeostase do retículo endoplasmático, 

na biossíntese de aminoácidos, resposta ao estresse oxidativo e apoptose (Walter & Ron, 2011).  

Por fim, a via do ATF6 é ativada quando, sob estresse do RE, esta proteína é englobado por vesículas 

que a transportam ao complexo de Golgi, onde será clivada por duas proteases, S1P e S2P, que removem, 

respectivamente, o domínio luminal e o domínio transmembranar do ATF6 (Walter & Ron, 2011). Esses 

fragmentos migrarão para o núcleo, onde ativarão a expressão de chaperonas do retículo endoplasmático, 

como GRP78 (BiP) e GRP94, e das proteínas XBP1 (X box-binding protein 1) e PDI (protein disulphide 

isomerase), promovendo o enovelamento, a secreção e a degradação no retículo endoplasmático (Walter & 

Ron, 2011).  

Entretanto, se estes mecanismos adaptativos falharem ao compensar o estresse do retículo 

endoplasmático, tornando-o excessivo e prolongado, a UPR ativa a via de morte celular por apoptose, sendo 

seu principal efetor o fator de transcrição CHOP (transcriptional factor C/EBP homologous protein) (Walter & 



Ron, 2011).  CHOP foi originalmente isolado como um gene induzido em resposta a danos ao DNA e, na 

UPR, desempenha um papel convergente, já que é um gene alvo comum aos três ramos da UPR (Kaufman et 

al., 2010). Estudos utilizando camundongos CHOP-null estabeleceram o papel de CHOP na apoptose induzida 

por estresse de retículo em uma série de doenças, incluindo disfunção renal, doença de Parkinson, diabetes, 

colite e arterosclerose, apesar do mecanismo molecular ainda não ter sido completamente elucidado (Tabas & 

Ron, 2011). Acredita-se que CHOP seja responsável pela ativação de uma série de genes pró-apoptóticos e 

pela inibição de anti-apoptóticos, principalmente aqueles relacionados à família de proteínas Bcl2 (B cell 

lymphoma protein 2).  

 

A via de estresse de RE e a hiperglicemia 

 

A conexão entre UPR, inflamação e apoptose é, em muitos casos, central para a patogenicidade de 

algumas doenças metabólicas, já que determinados tipos celulares, como oligodendrócitos, macrófagos, 

hepatócitos, células beta pancreáticas e adipócitos, requerem um tráfego grande de proteínas do retículo 

endoplasmático para o seu adequado funcionamento, o que as torna altamente sensíveis à perturbações na 

homeostase desta organela (Garg et al., 2012). Várias evidências indicam que o estresse do RE pode estar 

relacionado com obesidade, inflamação e diabetes tipo 2 (Kaufman et al., 2010). A diabetes tipo 2 

corresponde a cerca de 90% dos casos registrados de diabetes, sendo os 10% restantes correspondentes a 

diabetes tipo 1 e diabetes gestacional (IADPSG, 2010). É um distúrbio metabólico caracterizado pelo elevado 

nível de glicose no sangue, resistência à insulina e/ou insuficiência relativa de insulina, que podem levar a 

complicações de longo prazo, como doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, lesão da retina e 

insuficiência renal (IADPSG, 2010). Estima-se que a obesidade seja a principal causa de diabetes do tipo 2 em 

indivíduos predispostos geneticamente (Araki et al., 2003).  

A obesidade é acompanhada por respostas inflamatórias e ao estresse em tecidos metabólicos, 

levando a uma inflamação local que promove a inibição dos receptores de insulina (Ozcan & Tabas, 2012). 

Diante desta inibição e com a decorrente acumulação de glicose no sangue, as células beta pancreáticas são 

cada vez mais estimuladas a produzirem insulina, o que pode levar ao estresse do retículo endoplasmático 

(Ozcan & Tabas, 2012). Experimentos com camundongos obesos mostraram que os adipócitos e macrófagos 

do tecido adiposo secretam citocinas proinflamatórias que podem interromper os receptores de insulina (Garg, 

2012). Além disso, a ativação de Nf-kB desempenha um papel central na inflamação induzida por obesidade. 

Foi demonstrado que a expressão dessa citocina é diminuída em camundongos deficientes de JNK, 

protegendo-os da resistência à insulina e da diabetes tipo 2. Complementarmente, estudos demonstraram que, 

camundongos transgênicos com IKK constitutivamente ativa nos hepatócitos desenvolveram diabetes tipo 2 

caracterizada por hiperglicemia e resistência à insulina (Garg, 2012). 

Por outro lado, também foi demonstrado que as três vias da UPR estão relacionadas com a regulação 

do metabolismo de glicose e que contribuem para a decisão de sobrevivência ou morte das células beta 

pancreáticas. Foram encontradas altas concentrações de CHOP, BiP e proteínas induzidas pela UPR em 

amostras de pacientes com diabetes tipo 2. Além disso, foram detectados altos níveis de eIF2α fosforilado, 

sXBP1, CHOP e BiP nas ilhotas pancreáticas de camundongo db/db, um modelo usual de resistência à 

insulina e insuficiência das células β. Por fim, foi demonstrado que a deleção de CHOP aumenta tanto a 

sobrevivência das células β pancreáticas quanto a secreção de proinsulina (Garg, 2012). 



 

A via de estresse de RE e a diabetes gestacional 

 

O diabete melito gestacional (DMG) é uma complicação da gestação, caracterizada pelo quadro de 

intolerância a glicose, com início ou primeira identificação na gravidez, podendo persistir após o parto 

evoluindo para DM2 (ADA, 2014) 

 Sua fisiopatologia é explicada principalmente pela elevação de hormônios contrarreguladores da 

insulina, pelo estresse fisiológico imposto pela gravidez e diversos fatores predeterminantes genéticos ou 

ambientais (ADA, 2014). A gestante portadora de DMG tem maior risco de rotura prematura de membranas, 

parto pré-termo, feto macrossômico e maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Para o recém-nascido, além 

da morte perinatal (MPN) (Macintosh et al.,2006) e macrossomia (Calderon et al., 2006), observa-se também 

hipertrofia das células beta-pancreáticas, exibindo ao nascer crises hipoglicêmicas e hiperbilirrubinemia (Hod 

et al., 2003). Estas alterações favorecem a resistência à insulina, obesidade e desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e neoplasias na vida pós-natal (Ornoy, 2011; Negrato et al., 2012; Wu et al., 2012; Brewster 

et al., 2013; West et al., 2013).  

Em estudos sobre os fatores envolvidos no desfecho adverso de gestações complicadas por distúrbios 

glicêmicos destacam a hipóxia intrauterina e a hiperglicemia materna. Essa associação levaria a alterações 

morfológicas e funcionais da placenta, caracterizadas por comprometimento da vascularização da superfície 

de trocas materno fetal (Calderon et al., 2007), aumento e/ou diminuição dos marcadores da proliferação 

vascular, aumento da apoptose (Sgarbosa et al., 2006; Carvalho-Silva, 2010; Pietro et al., 2010) e alterações 

no perfil de citocinas (Moreli et al., 2011).  

A placenta apresenta uma alta atividade endócrina, secretando vários hormônios e fatores de 

crescimento que modulam a fisiologia materna, e que, portanto, também está sujeita ao estresse de retículo 

endoplasmático (Iwawaki et al., 2009). Recentemente, Iwawaki et al., 2009 mostrou que o funcionamento do 

sensor IRE1 é essencial para o desenvolvimento da placenta e para a viabilidade do embrião. Deficiências 

genéticas deste transdutor da UPR podem resultar em mortalidade pré-natal e desenvolvimento de 

anormalidades. Outros estudos demonstraram que camundongos PERK knockout apresentam retardo no 

crescimento pós-natal e camundongos ATF6 knockout apresentam letalidade do embrião (Kawakami et al., 

2014). Em casos de pré-eclâmpsia, foram observadas dilatações nas cisternas do retículo endoplasmático, 

além de já ter sido comprovada molecularmente a ativação da UPR em placentas com esta patologia (Burton 

& Yung 2011). O estresse de retículo em células endócrinas placentárias afeta o processamento pós-

traducional de fatores de crescimento e outras proteínas, levando à alterações de sua bioatividade. O 

comprometimento da sinalização autócrina/parácrina promove um link entre estresse de retículo, 

diferenciação do trofoblasto e alterações na morfogênese placentária, constituindo um importante ramo de 

estudo da patofisiologia que deve ser pertinente ao estudo das gestações humanas (Burton & Yung, 2011). 

Placentas a termos de pacientes diagnosticadas com diabetes melito gestacional apresentam aumento da 

proteína p-eIF2alpha, indicando alteração da via PERK da via de estresse de retículo endoplasmático (Yung et 

al., 2016). 

Em um estudo anterior realizado no nosso laboratório, verificamos que a adição de glicose nas 

culturas de células trofoblásticas modula a expressão gênica dos marcadores de estresse de retículo 

endoplasmático sXBP1 e CHOP e do fator SDF2. Estas diferenças são moduladas por diferentes 



concentrações de glicose e pelo tempo de exposição aos quais as células trofoblásticas são submetidas, 

determinando uma resposta citoprotetora ou pró-apoptótica (Melo et al., in preparation). 

Considerando-se o papel da via de estresse de retículo endoplasmático na diabetes mellitus e as 

respostas inflamatórias geradas pela diabetes gestacional na interface materno-fetal, propomos investigar de 

que forma a hiperglicemia e o tratamento com insulina pode acarretar a ativação e a regulação da via de 

estresse de RE nas células placentárias e como o SDF2 atua neste processo. 

 

OBJETIVOS 

                Avaliar o papel da insulina na expressão do Fator 2 derivado de células estromais (SDF2) e de 

outros fatores da via de estresse de retículo endoplasmático em células trofoblásticas humanas submetidas a 

condições de hiperglicemia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

                Estimular células trofoblásticas de linhagem de coriocarcinoma humano (BeWo) com diferentes 

concentrações de D-glicose e L-glicose (0, 100 e 250 mg/dL), tratadas ou não com insulina (1nM) e avaliar a 

expressão gênica por qRT-PCR dos seguintes fatores da via de estresse de retículo endoplasmático: SDF2, 

sXBP1 e CHOP.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Cultivo de BeWo – Linhagem de Coriocarcinoma Humano 

               A linhagem BeWo é amplamente utilizada como modelo in vitro de trofoblasto humano.  

                As células foram cultivadas em frascos de 25 cm2 e mantidas em meio RPMI 1640 (Sigma) 

suplementado com SBF a 10%, 100 U/mL de penicilina, 100 μg/mL de estreptomicina, 5 μL/mL de 

gentamicina e 2,5 mg/mL de anfoterecina B até atingirem confluência. As células cultivadas foram então 

dissociadas com tripsina (tripsina 0,25%, Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, Brasil) e replaqueadas na 

concentração de 0.1 x 106 em placas de 24 poços para o estímulo com glicose nas concentrações de 0 (meio 

RPMI contém 100 mg/dL de D-glicose), 100 ou 250 mg/dL de L-glicose ou D-glicose (Sigma Aldrich, diluída 

em meio RMPI) por 24 ou 48 horas. As células permaneceram por 24 h na placa de 24 poços antes do início 

do estímulo com L-glicose ou D-glicose. 

 O grupo que recebeu o tratamento com insulina (1nM), esta foi adicionada ao meio de cultura 4h 

antes da coleta dos pontos de 24h e 48h, seguindo o protocolo estabelecido por Guzmán-Gutiérrez et al., 2016. 

Extração de RNA e Produção de cDNA de Células BeWo 

As amostras de células BeWo cultivadas e estimuladas com L ou D-glicose, com ou sem o 

tratamento com insulina, foram processadas para análise da expressão gênica com o kit Rneasy Mini-kit 

(QIAGEN), conforme instruções do fabricante. Após o período de cultivo, as células foram gentilmente 

lavadas com PBS a 37 ˚C e imediatamente lisadas com 350 µL do tampão de Lise (Lysis Buffer) acrescido de 

1% β-mercaptoetanol. As amostras foram centrifugadas a 30 s a 800 rpm e ao sobrenadante foi adicionado 

350 µL de etanol 100%. As amostras foram homogeneizadas com pipeta e transferidas para a coluna do 

próprio kit. Após uma centrifugação de 800 rpm por 30 s, foi adicionado à coluna 700 µL do tampão RW1 

(RW1 Buffer) e a coluna novamente foi centrifugada por 30 s a 800 rpm. A coluna recebeu 500 µL do tampão 



RPE (RPE Buffer) e foi centrifugada por 30 s a 800 rpm. Em seguida, recebeu novamente o mesmo tampão e 

foi centrifugada por 2 min a 800 rpm. A coluna passou por uma centrifugação adicional por 1min a 13.000 

rpm antes de ser eluída em água livre de RNase (30 µL) e ser centrifugada por 1 min a 800 rpm. Após a 

extração as amostras foram quantificadas em espectrofotômetro NanoVue (GE Heathcare). 

Para cada amostra, 0,2 μg de RNA total passou por tratamento com Dnase I sendo incubada com 2 

µL do tampão específico para a atividade da enzima transcriptase reversa (10x RT Buffer), 0,8µL de dNTP 

Mix, 2 µL de Random Primers e 0,5 µL de enzima Transcriptase Reversa do kit High Capacity cDNA (Life 

Technologies) por 10 min a 25 ˚C, 120 min a 37 ˚C e 5 s a 85 ˚C, no termociclador Eppendorf Mastercycler 

Ep. (Eppendorf). Todas as amostras foram quantificadas (NanoVue, GE) e permaneceram a -20 ˚C até suas 

etapas seguintes de uso. 

 

Análise da Expressão Gênica por Real Time PCR  

A expressão dos genes SDF2, sXBP1, CHOP e YWHAZ (que foi utilizado como controle endógeno) 

foi avaliada por real time PCR. 

Para as reações foi utilizado o reagente SYBR Green PCR Master Mix (Life Techonologies) e os 

primers (IDT) na concentração de 10 pmols/µL descritos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Primers e condições de amplificação – genes humanos 

Gene                 Primers                Temperatura de Amplificação 

SDF2   S: 5`- AGCTTCAGCCCTGCACATTTGAAC-3`   60 ˚C 

AS: 5`- TCCATGATGCCAAGCTCCTGAAGA-3` 

sXBP1   S:  5`-TGCTGAGTCCGCAGCAGGTG-3`                              62 ˚C 

AS:  5`-GCTGGCAGGCTCTGGGGAAG-3 

CHOP  S: 5` -TTAAGTCTAAGGCACTGAGCGTATC-3`   56 ˚C 

AS: 5` -TGCTTTCAGGTGTGGTGATG-3` 

YWHAZ  S: 5`- GCCACAATGTTCTTGGCCCATCAT-3`   60 ˚C 

AS: 5`- TGGTTGGTGACAAGACAGAAGGCT-3` 

   S: Primer Sense; AS: Primer Antisense 

As amostras foram submetidas a 95 °C por 10 min (desnaturação inicial), 40 ciclos de 15s a 95 °C, 

60s a temperatura de anelamento específico para as oligossondas (primers) conforme Tabela 1 no 

equipamento StepOnePlus (Applied Biosystems). Após a ciclagem, as amostras foram imediatamente 

submetidas à curva de dissociação (Melt Curve): 95 °C por 15s, 60 °C por 1 min e 15s para cada intervalo de 

0,3 °C até 95 °C. Os resultados foram analisados utilizando o termociclador StepOne Software v2.1 (Applied 

Biosystems). 

ESTATÍSTICA E FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Os resultados gerados pelo software StepOnePlus foram analisados pelo programa Prism® 

(GraphPad, San Diego, CA, EUA). Os valores serão considerados estatisticamente relevantes quando p≤ 0,05. 



O tamanho amostral será composto de n=3 para cada grupo em triplicata. O teste estatístico utilizado foi o teste de 

variância one-way ANOVA seguido de pós-teste de Tukey 

 

RESUMO DOS RESULTADOS ANTERIORES E DESTE RELATÓRIO  

 Este projeto teve início em outubro/2016 e trata-se de uma continuação do projeto da aluna de 

iniciação científica Rafaela de Macedo Melo (2015), cujo projeto titulado “O efeito da glicose na expressão 

do fator 2 derivado de células estromais (SDF2) e de outros fatores da via de estresse de retículo 

endoplasmático em células trofoblásticas” mostrou que diferentes condições de hiperglicemia alteram a 

expressão tanto do gene SDF2 quanto dos genes sXBP1 e CHOP (Figura 1, Anexo). Desta forma, numa 

primeira etapa deste projeto (Relatório Parcial de Janeiro de 2017 do aluno Felipe Yukio), analisamos se o 

efeito observado com o tratamento da glicose (D-glicose) ocorreria com o tratamento de L-glicose (já que a 

mesma não é metabolizada pelas células). Os resultados do real time q-PCR para os três genes, com células 

tratadas com L-glicose por 24h e 48h estão contidos na Figura 1. Numa etapa posterior, as células receberam 

D-glicose e foram tratadas ou não com insulina, para testarmos se as alterações observadas na via de estresse 

de retículo com a adição de D-glicose (projeto da aluna Rafaela Melo) eram amenizadas com o tratamento 

com insulina (Figuras 2 e 3).  

Expressão gênica de SDF2, sXBP1 e CHOP em células trofoblásticas tratadas com L-Glicose 

 As células foram tratadas por 24h e 48 h em três condições distintas: controle – onde as células foram 

mantidas apenas no meio de cultura padrão; +100 – onde as células receberam 100 mg/dL de L-glicose; e 

+250 – onde as células receberam 250 mg/dL de L-glicose. O resultado da expressão gênica encontra-se na 

figura 1. 

 

Figura 1: Expressão de SDF2, sXBP1 e CHOP por real time q-PCR em células trofoblásticas tratadas por 24h (barras 

brancas) e 48h (barras pretas) com L-glicose nas concentrações 100 mg/dL, 250 mg/dL e sem acréscimo de L-glicose – 

controle. NS: não significativo. Teste de variância one-way ANOVA seguido de pós-teste de Tukey. 

Expressão gênica de SDF2, sXBP1 e CHOP em células trofoblásticas com D-Glicose tratadas ou não com 

insulina 

A expressão de SDF2, CHOP e sXBP1 por real time q-PCR em células trofoblásticas tratadas com 

D-glicose nas concentrações 100 mg/dL (g1), 250 mg/dL (g2), com ou sem o acréscimo de insulina (g1+i, 

g2+i) está representada nas Figuras 2 e 3. Na Figura 2 está representado a expressão gênica em cada grupo 

separadamente nos tempos de 24h (parte superior da figura 2) e 48h (parte inferior da mesma figura). O 

propósito desta análise foi verificar a variação da expressão de cada fator nos diferentes grupos, sendo que “c” 



representa o controle, que são as células que apenas receberam meio de cultura RPMI suplementado e “i” 

representa as células que receberam tratamento com insulina sem adição extra de D-glicose no meio 

suplementado. Comparando os grupos no tempo de 24h (Figura 2, parte superior), a expressão de SDF2 

(Fig.2A) e CHOP (Fig.2B) não foi estatisticamente diferente entre os tratamentos. Já a expressão de sXBP1 

(Fig.2C) aumentou em ambos grupos com D-glicose e que receberam tratamento com insulina (g1+i e g2+i) 

em relação aos grupos controle (c), tratados apenas com insulina (i), e que receberam apenas glicose (g1 e g2). 

Já quando comparamos os grupos de 48h de tratamento (Figura 2, parte inferior), a expressão de SDF2 

(Fig.2D) foi menor no grupo que recebeu D-glicose 100 mg/dL e foi tratada com insulina (g1+i) em relação 

ao grupo que apenas recebeu insulina (i) e em relação ao que recebeu apenas glicose 100 mg/dL (g1). A 

expressão de CHOP (Fig.2E) aumentou no grupo que recebeu apenas D-glicose em ambas concentrações (g1 

e g2) e também no grupo que recebeu D-glicose 250 mg/dL e tratado com insulina (g2+i) em relação ao 

controle e as células que receberam apenas insulina (c e i). O grupo que recebeu D-glicose 100 mg/dL e foi 

tratado com insulina (g1+i) apresentou expressão de CHOP diminuída em relação ao grupo que apenas 

recebeu glicose 100 mg/dL (g1) e ao grupo que recebeu D-glicose 250 mg/dL e tratado com insulina (g2+i). A 

expressão de sXBP1 após 48h (Fig.2F) aumentou nos grupos g1 e g2+i em relação ao controle (c) e diminuída 

no grupo g1+i em relação aos grupos g1, g2+i e i. 

 

Figura 2: Expressão de SDF2, CHOP e sXBP1 por real time q-PCR em células trofoblásticas tratadas por 24h (parte 

superior) e 48h (parte inferior) com D-glicose nas concentrações 100 mg/dL (g1), 250 mg/dL (g2), com ou sem o 

acréscimo de insulina (g1+i, g2+i). c=controle, apenas meio de cultura RPMI e i=apenas tratamento com insulina. A 

expressão de SDF2 (A) e CHOP (B) não foi estatisticamente diferente entre os tratamentos no período de 24h. A 

expressão de sXBP1 (C) após 24h aumentou em ambos grupos com D-glicose e que receberam tratamento com insulina 



(g1+i e g2+i) em relação aos grupos controle (c), tratados apenas com insulina (i), e que receberam apenas glicose (g1 e 

g2). Após 48h de tratamento, a expressão de SDF2 (D) foi menor no grupo que recebeu D-glicose 100 mg/dL e foi tratada 

com insulina (g1+i) em relação ao grupo que apenas recebeu insulina (i) e em relação ao que recebeu apenas glicose 100 

mg/dL (g1). A expressão de CHOP (E) aumentou no grupo que recebeu apenas D-glicose em ambas concentrações (g1 e 

g2) e também no grupo que recebeu D-glicose 250 mg/dL e tratado com insulina (g2+i) em relação ao controle e as células 

que receberam apenas insulina (c e i). O grupo que recebeu D-glicose 100 mg/dL e foi tratado com insulina (g1+i) 

apresentou expressão de CHOP diminuída em relação ao grupo que apenas recebeu glicose 100 mg/dL (g1) e ao grupo que 

recebeu D-glicose 250 mg/dL e tratado com insulina (g2+i). A expressão de sXBP1 após 48h (F) aumentou nos grupos g1 

e g2+i em relação ao controle (c) e diminuída no grupo g1+i em relação aos grupos g1, g2+i e i. NS: não significativo, 

*p≤0,05, **p≤0.01, ***p≤0.001. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA seguidos de pós-teste de Tukey e 

representados como média ± DP. 

Na Figura 3 está representado a expressão gênica em cada grupo (representado por uma cor 

diferente, por exemplo: controles barras brancas) conjuntamente nos tempos de 24h (barras a esquerda) e 48h 

(barras a direita), como indicado na figura. O propósito desta análise foi verificar a variação da expressão dos 

fatores em cada grupo comparando os tempos de 24h e 48h. A expressão de SDF2 (Fig.3A) aumenta após 48h 

no grupo tratado com D-glicose 250 mg/dL (g2) em relação ao ponto de 24h. A expressão de CHOP (Fig.3B) 

aumenta após 48h nos grupos tratados com 100 mg/dL (g1), com 250 mg/dL (g2) e no grupo g2 tratado com 

insulina (g2+i) em relação ao tempo de 24h. Já a expressão de sXBP1 (Fig.3C) aumentou em todos os grupos 

no tempo de 48h em relação ao tempo de 24h, com exceção do grupo g1 tratado com insulina (g1+i). 

 

Figura 3: Comparação da expressão de SDF2, CHOP e sXBP1 por real time q-PCR em células trofoblásticas por 24h e 

48h tratadas com D-glicose nas concentrações 100 mg/dL (g1), 250 mg/dL (g2), com ou sem o acréscimo de insulina 

(g1+i, g2+i). c=controle, apenas meio de cultura RPMI e i=apenas tratamento com insulina. As barras em cores diferentes 

indicam os diferentes grupos (c, i, g1, g1+i, g2,g2+i), sendo que as barras à esquerda indicam o tempo de 24h e as barras à 

direita indicam o tempo de 48h, como mostrado na figura. A expressão de SDF2 (A) aumenta após 48h no grupo tratado 

com D-glicose 250 mg/dL (g2) em relação ao ponto de 24h. A expressão de CHOP (B) aumenta após 48h nos grupos 

tratados com 100 mg/dL (g1), com 250 mg/dL (g2) e no grupo g2 tratado com insulina (g2+i) em relação ao tempo de 

24h. A expressão de sXBP1 (C) aumentou em todos os grupos no tempo de 48h em relação ao tempo de 24h, com exceção 

do grupo g1 tratado com insulina (g1+i). *p≤0,05, **p≤0.01, ***p≤0.001. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA 

seguidos de pós-teste de Tukey e representados como média ± DP. 

 

DISCUSSÃO 

 Neste estudo, foi proposto analisar se os efeitos da alta concentração de glicose sobre a via de 

estresse de retículo endoplasmático nas células placentárias (trofoblásticas) poderia ser revertido com o uso de 

insulina. Além disso, propomos investigar se os efeitos do tratamento com D-glicose sob a via de estresse de 



RE eram devido à ação do metabolismo da glicose intracelular ou devido à variação de osmolaridade do meio 

de cultura.  

Para testarmos a hipótese da osmolaridade realizamos o tratamento com L-glicose (não metabolizada 

pela célula) nas mesmas concentrações utilizadas para D-glicose (experimentos realizados anteriormente pela 

aluna Rafaela Macedo Melo) e verificamos que os marcadores da via de estresse de RE – SDF2, CHOP e 

sXBP1 – não foram alterados pela L-glicose, o que indica que a variação da expressão desses fatores se deve 

ao próprio metabolismo intracelular da D-glicose.  

De uma forma geral, o tratamento com insulina nas células que receberam D-glicose nos mostra que 

a expressão gênica de SDF2, CHOP e sXBP1 é atenuada principalmente no grupo que recebeu a menor dose 

de D-glicose (+100 mg/dL, totalizando 200 mg/dL de glicose, considerando a glicose basal do meio de 

cultura). Após um período de 24h, a expressão de sXBP1 – fator de transcrição da via IRE1alpha, relacionado 

com a sobrevivência celular – aumenta apenas nos grupos tratados com glicose e insulina, o que indica uma 

resposta citoprotetora da via UPR frente ao insulto de hiperglicemia. Já após um período de 48h, a expressão 

de SDF2 é menor no grupo tratado com glicose +100 mg/dL e que recebeu insulina em relação ao grupo que 

apenas recebeu glicose ou ainda ao que recebeu apenas insulina. Ainda quando comparamos a expressão de 

SDF2 entre os tempos de 24h e 48h, observa-se que a expressão deste fator aumenta após 48h no tratamento 

com +250 mg/dL de glicose, porém o mesmo grupo que também recebeu insulina não apresentou este 

aumento. Estas respostas indicam uma atenuação da expressão de SDF2 frente à hiperglicemia com 

tratamento com insulina. Considerando a participação do SDF2 na via de apoptose da UPR, a insulina 

novamente apresentou uma resposta citoprotetora frente ao insulto hiperglicêmico.  

 O principal fator responsável pela ativação da apoptose da via UPR é o fator de transcrição CHOP. 

Após 48h de tratamento observamos que este fator aumenta em ambos grupos tratados com glicose e também 

no grupo tratado com +250 mg/dL e que recebeu insulina. Porém no grupo +100 mg/dL e que recebeu 

insulina não foi observado este aumento da expressão de CHOP. O mesmo resultado foi observado para o 

fator sXBP1. Estes resultados indicam que o tratamento da insulina, após 48h de hiperglicemia, atenuou a 

resposta da via de estresse de retículo endoplasmático para o grupo +100 mg/dL de glicose. Ainda para o fator 

sXBP1, notamos que sua resposta aos tratamentos foi mais sensível do que os outros dois fatores, observando 

seu aumento nas células em cultura após 48h inclusive nos grupos controle e tratados apenas com insulina, 

indicando uma resposta citoprotetora da via. 

Pacientes diagnosticadas com Diabetes Melito Gestacional (DMG) são submetidas a um protocolo de 

dieta e/ou exercícios para normalizar sua glicemia. A terapia com insulina é geralmente aplicada apenas 

quando a gestante não é responsiva ao primeiro protocolo (Gúzman-Guitiérrez et al., 2016). Recentemente 

vários grupos vem demostrando que esta abordagem está associada com aumento de risco para o neonato em 

desenvolver doenças em sua vida adulta como diabetes melito tipo 2 e doenças cardiovasculares e para a mãe 

em desenvolver novamente DMG em uma nova gravidez (Gúzman-Gutiérrez et al., 2016). Dessa forma, o uso 

da insulina vem sido enfatizado para o tratamento da gestante com DMG, considerando o alto risco de 

desenvolver doenças tanto da mãe quanto do neonato (Gúzman-Gutiérrez et al., 2016). Os nossos resultados 

mostram que o tratamento com insulina diminui os efeitos da hiperglicemia sobre a via de estresse de retículo 



endoplasmático em células placentárias em cultura. Considerando que a ativação da via estresse de retículo 

em células endócrinas da placenta afeta o processamento pós-traducional de fatores de crescimento e outras 

proteínas, levando à alterações de sua bioatividade e ao comprometimento da sinalização autócrina/parácrina 

na interface materno-fetal (Burton & Yung, 2011), enfatizamos a importância de novos estudos com o uso de 

insulina para o tratamento da DMG.  

A expressão do SDF2 mostrou-se modulada pelo insulto de hiperglicemia, assim como os outros 

fatores da via de estresse de RE, e foi atenuado pelo tratamento com insulina de forma semelhante ao CHOP e 

sXBP1. Enfatizamos que, de acordo com outros estudos em andamento no nosso laboratório, o SDF2 

desempenha um papel no balanço entre sobrevivência e morte celular nas células placentárias e sua variação 

de expressão na interface materno-fetal pode acarretar no agravamento em diversas patologias gestacionais, 

como a Diabetes Melito Gestacional.  
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ANEXO – Resultados obtidos anteriormente no projeto da aluna Rafaela de Macedo Melo. 

 

 

Figura 1.  Expressões gênicas de SDF2, sXBP1 e CHOP nas concentrações de 0, +100 e +250 mg/dL glicose 

após 24 e 48h de estímulo. Com 24h de estímulo, houve aumento na expressão de CHOP na concentração de 

250 mg/dL glicose (p≤0,01). Com 48h de estímulo, houve aumento na expressão de CHOP na concentração 

de 100 mg/dL glicose (*p≤0,05), que também coincide com o aumento na expressão de SDF2 (*p≤0,05). 

Comparativamente, houve aumento na expressão de sXBP1 de 24h para 48h, tanto na concentração de 100 

mg/dL glicose (*p≤0,05) quanto na concentração de 250mg/dL glicose (**p≤0,01), assim como também foi 

observado aumento na expressão de CHOP (**p≤ 0,01), de 24h para 48h, na concentração de 100 mg/dL. 

Teste de variância one way ANOVA seguido de pós-teste de Tukey. 
 


