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RESUMORESUMORESUMORESUMO 

A interação das células com seu ambiente externo provoca modulação de diferentes vias de 
sinalização em cascata, que culmina em uma resposta específica. Este mecanismo de 
transdução de sinal é regido predominantemente por mecanismos transientes de 
fosforilação e desfosforilação em resíduos de tirosina (Y), executados por quinases (PTK) e 
fosfatases (PTP), respectivamente. Com a finalidade de conhecer os mecanismos de 
transdução de sinais envolvidos com a adesão de osteoblastos, nosso grupo de pesquisa tem 
estudado o envolvimento de diferentes proteínas e proposto um mecanismo global deste 
evento biológico. A despeito dos últimos artigos documentando a adesão de osteoblastos, 
pouco se sabe sobre o envolvimento de Espécies Reativas de Oxigênio (Reactive Oxygen 
Species - ROS) e Proteína Tirosina Fosfatase de Baixo Peso Molecular (Low Molecular 
Weight Protein Tyrosine Phosphatase - LMWPTP) nestes eventos. Assim, este trabalho 
preocupou-se em estudar o envolvimento de ROS e LMWPTP durante adesão de 
osteoblastos, aventando a possibilidade de ROS modular a atividade de LMWPTP. Assim, 
células MC3T3-E1 (pré-osteoblastos) foram plaqueadas e amostras biológicas coletadas 
após 30 minutos e 2 horas. Inicialmente foi feito uma análise das modificações morfológicas 
destas células através de microscopia de confocal. Nossos dados confirmaram dados 
previamente publicados de que, durante estes eventos iniciais de adesão de osteoblastos, há 
modificações morfológicas significantes, despertando o interesse de conhecer os 
mecanismos de transdução de sinais responsáveis por estas modificações. Para avaliar a 
quantidade de peróxido de hidrogênio (H2O2) utilizamos citometria de fluxo, através do 
método de DHR 123. Qualitativamente, nossos resultados mostraram que aos 30 minutos 
a quantidade de H2O2 era maior do que àquela encontrada no período de 2 horas. 
Avaliando posteriormente a fosforilação de FAK no resíduo Y397 e de Src no resíduo Y416, 
mostramos que ambos eram maior no período de 30 minutos, sugerindo a atividade de 
uma PTP específica, que talvez fosse modulada pela sinalização de ROS. A despeito de sua 
expressão permanecer inalterada nos 2 períodos de análise, sugerimos em testes funcionais 
que LMWPTP era capaz de controlar ambas fosforilações em Y (416 e 397). Estes testes se 
basearam nas abordagens de silenciamento e super-expressão de LMWPTP, com posterior 
análise dos níveis de fosforilações por immunoblotting. Além disso, avaliamos a atividade de 
catalase e superóxido dismutase nestes períodos e verificamos que ambas estavam com 
atividade aumentada no período de 2 horas, sugerindo controle da quantidade de ROS. 
Juntos, esses dados sugerem que ROS é capaz de modular a fosforilação de FAK e Src 
através do controle direto da atividade de LMWPTP. Além disso, sugerimos que durante a 
adesão de osteoblastos há uma interação supra-molecular de FAK/Src/LMWPTP, 
formando um complexo capaz de controlar respostas transientes e imediatas via ativação de 
integrinas durante estes eventos. 

    

Palavras Chave:Palavras Chave:Palavras Chave:Palavras Chave: Osteoblastos; Adesão; Transdução de Sinal; LMWPTP; FAK; Src. 



ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
 
It is very known that eukaryotic cells interactions with their external environment provoke 
a modulation of different signaling pathways triggered in cascade form, culminating on 
specific responses. In general, it is governed by transient phosphorylation and 
dephosphorylation on tyrosine residues (Y), executed by kinases (called PTK) and 
phosphatases (called PTP), respectively. In order to understand the mechanisms of signal 
transduction involved on osteoblast adhesion, our research group has studied the 
involvement of different signaling proteins and proposed a global mechanism of this 
biological event. Despite recent articles reporting osteoblast adhesion, the involvement of 
Reactive Oxygen Species (ROS) and Low Molecular Weight Protein Tyrosine Phosphatase 
(LMWPTP) remains unclear. In this way, our main goal was to evaluate the involvement of 
ROS and LMWPTP during osteoblast adhesion, verifying the possibility of ROS to 
modulate the LMWPTP activity. Thus, MC3T3-E1 cells (pre-osteoblasts lineage) were 
plated and biological samples collected after 30 minutes and 2 hours. Firstly, we decided to 
investigate the morphological changes required during osteobalst adhesion by using 
confocal microscopy approach. Our data showed that there were significant morphological 
changes, ranging from round to spread cells. Secondly, to assess the amount of hydrogen 
peroxide (H2O2) was used flow cytometry, through the method of DHR 123. These data 
showed that the amount of H2O2 was greater at 30 minutes than that found up to 2 hours 
of seeding. At the same periods, we also assessed the phosphorylation level of FAK at 
residue Y397 (autophosphorylation) and Src at Y416 (autophosphorylation) and we 
showed that both were higher at first 30 minutes than 2 hours. After, we decided to 
evaluate LMWPTP in this context. Despite its expression remained unchanged, we 
suggested that LMWPTP activity was modulated by ROS content fluctuation up to 2 
hours. Thereafter, functional assays (by silencing or over-expressing LMWPTP) in fact 
showed that LMWPTP was able to control both Y-phosphorylations (416 and 397). In 
addition, we evaluated the activity of catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) in 
these periods and found that both were up-regulated at 2 hours, suggesting control of the 
amount of ROS at this time. Altogether, these data suggest that ROS can modulate the 
phosphorylation of FAK and Src through direct control of the LMWPTP activity. In 
addition, we suggest that osteoblasts adhesion promotes a supra-molecular interaction of 
FAK / Src / LMWPTP, assembling a complex able to respond transiently upon integrin 
activation. 
    

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Osteoblasts; Adhesion; Signal Transduction; LMWPTP; FAK; Src. 
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1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO    

A Bioengenharia de tecidos, área emergente na medicina e odontologia, visa à 

substituição terapêutica de estruturas celulares, tecidos ou órgãos. Este ramo é parte do que 

se denomina, atualmente, Medicina Regenerativa, uma vez que visa o reparo de tecidos 

lesados por substitutos funcional e estruturalmente equivalentes, através da utilização de 

células vivas (autógena, alôgena ou xenogênica) como agentes terapêuticos. 

A Medicina Regenerativa vem ganhando importância frente às modificações 

demográficas e sociais atuais. O aumento contínuo da idade média das populações, em 

particular das populações urbanas, gera a necessidade de garantir ainda mais a qualidade de 

vida, compatível com um custo e uma carga social aceitáveis. Nos próximos 50 anos, 

calcula-se que o número de habitantes da faixa de terceira idade (entre 65 e 85 anos) 

triplicará, e o número de habitantes em senectude crescente (maior do que 85 anos), será 

multiplicado por seis. Este segundo grupo gasta, aproximadamente, vinte vezes mais em 

assistência médica e duas vezes mais em internação hospitalar comparado ao primeiro 

grupo. 

As doenças degenerativas são a causa essencial e crescente dessa carga social e causam 

a deterioração da qualidade de vida e o aumento dos gastos com assistência médica. Por 

outro lado, as populações jovens, vivendo em densas aglomerações, estão mais expostas a 

lesões traumáticas e às violências urbanas. Embora sejam menos significativas, essas lesões 

tem um altíssimo custo social, gerando pessoas jovens debilitadas ou permanentemente 

incapacitadas para uma vida normal e produtiva. 

No Brasil, em populações urbanas, as lesões traumáticas são a primeira causa tanto 

da internação hospitalar quanto de morte na segunda e terceira décadas da vida dos jovens. 

Em 2004, foram gastos pelo SUS cerca de 585 milhões de reais somente com órteses e 

próteses, sendo 295 milhões referentes à região Sudeste. Somente o procedimento de 

artroplastia total de quadril cimentada, que tem grande aplicação na população idosa, 

gerou, no Brasil, um gasto de 17,8 milhões de reais com internações (correspondendo a 

5.551 internações), dos quais 8 milhões de reais se referem aos gastos com as próteses. 
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Um termo recentemente utilizado na área biomédica é a “biomimética”. O viés 

decorrente deste termo, no domínio das ciências biomédicas, dedica-se a reproduzir (ou 

mimetizar) estruturas ou processos similares aos que ocorrem nos organismos sadios, em 

casos em que estas estruturas e/ou processos apresentem deficiências ou lesões. Neste 

sentido, biomimética é um termo tão amplo que pode representar uma ação de restauração 

local (como um implante dentário com otimização da osseointegração), ou a indução de 

diferenciação de células-tronco para produção de células tecido-específicas (por exemplo, 

para tecido cartilaginoso, ósseo, muscular, nervoso, etc.). Na Medicina Regenerativa, a 

biomimética usa moléculas e estruturas supramoleculares para induzir processos de 

regeneração mediados por células endógenas, ou combina o uso de células exógenas, mais 

frequentemente manipuladas ex vivo ou cultivadas in vitro. Entretanto, várias tecnologias 

em medicina regenerativa necessitam ainda de validação em modelos animais, sobretudo 

porque a fisiopatologia das doenças degenerativas e a biologia das células-tronco apresentam 

importantes lacunas de conhecimento. 

Atualmente, o entendimento dos parâmetros biológicos do osso tem se tornado cada 

vez mais necessário.    Isto se deve à evolução do perfil demográfico e social que aponta para o 

aumento progressivo da idade média das populações humanas e, em particular, das 

populações urbanas. Gera-se, assim, a necessidade de garantir a qualidade da vida através de 

um custo e carga social aceitáveis. 

Atualmente, a medicina regenerativa tem obtido merecido destaque por oferecer 

alternativas terapêuticas sofisticadas e multifatoriais, visando regenerar o tecido lesado ou 

totalmente perdido. É de comum entendimento que enxertos ósseos são requeridos para o 

tratamento de perdas ósseas de origem traumática ou patologias (como ressecção de 

tumores ósseos). O padrão de tratamento atual é o osso autógeno, o qual é obtido de áreas 

intra-orais (tuberosidade maxilar, linha oblíqua e região mentoniana) e extra-oral (crista 

ilíaca e calota craniana), o que reflete em uma significativa morbidade e custo para o 

paciente, além de afetar diretamente sistema de saúde pública. Torna-se, assim, 

imprescindível o desenvolvimento e avaliação de biomateriais, oriundos de outras fontes, 
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que sejam capazes de estimular as células osteoprogenitoras e que permitam mimetizar 

aquelas características osteogênicas do enxerto autógeno. 

    

    

AssociaçãAssociaçãAssociaçãAssociação de Células e Biomateriais como Estratégiao de Células e Biomateriais como Estratégiao de Células e Biomateriais como Estratégiao de Células e Biomateriais como Estratégia    

Os recentes avanços nas áreas de engenharia, química e biologia celular têm 

acenado para o desenvolvimento de sistemas biomiméticos associando propriedades de 

biocompatibilidade de materiais, osteoindução e expansão in vitro de osteoblastos, os quais, 

em conjunto, podem ser utilizados para o tratamento de perdas ósseas, colocando-se como 

uma real alternativa ao uso de osso autógeno.  Nesse sentido é fundamental a determinação 

de protocolos viáveis para a obtenção de células osteoprogenitoras que possam ser 

expandidas in vitro e semeadas sobre os carreadores para posterior implantação em 

humanos. 

Sabe-se que para uma boa estabilidade mecânica do implante ósseo é necessário 

haver um bom contato entre a superfície da prótese e o osso. Certas características da 

superfície do biomaterial influenciam enormemente a atividade celular e a integração célula-

material (p. ex, formação de componentes de adesão focal e organização do citoesqueleto 

com efeitos na maturação dos osteoblastos e subsequente mineralização). 

 

 

OsteoblastosOsteoblastosOsteoblastosOsteoblastos    

Como se sabe, os osteoblastos são células ósseas responsáveis pela síntese e 

mineralização da matriz óssea (Rodan, 1995). Eles se desenvolvem a partir de células-

troncos mesenquimais e sofrem uma diferenciação adicional em células de revestimentos 

“construtoras” e osteócitos (Parfitt, 1994; Rodan & Rodan, 1995). Baseando-se em estudos 

in vitro com osteoblastos de calvária de ratos fetais primários, Stein e colaboradores (1993) 

sugeriram a divisão da diferenciação dos osteoblastos em três fases: proliferação, maturação 

e mineralização. Billiard et al. (2003) formularam um modelo similar para a diferenciação 

de osteoblastos humanos o qual consiste de quatro estágios: pré-osteoblastos, osteoblastos 
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maduros, pré-osteócito e osteócito maduro (Turgeman et al., 2002). Cada um destes 

estágios é caracterizado pela expressão de proteínas marcadoras distintas como também por 

características morfológicas individuais, o que lhes confere um fenótipo adquirido ao longo 

de sua diferenciação. Em cultura de células in vitro, sabe-se que estas células apresentam 

características fenotípicas de células diferenciadas (osteoblastos maduros) ao 21º dia de 

tratamento com ascorbato (Quarles et al., 1992; Franceschi & Iyer, 1992; Zambuzzi et al., 

2008; Zambuzzi et al., 2009). 

 

 

Adesão de Osteoblastos sobre Materiais: Primeiro Passo para Osteointegração de Adesão de Osteoblastos sobre Materiais: Primeiro Passo para Osteointegração de Adesão de Osteoblastos sobre Materiais: Primeiro Passo para Osteointegração de Adesão de Osteoblastos sobre Materiais: Primeiro Passo para Osteointegração de 

ImplantesImplantesImplantesImplantes    

Atualmente, a adesão celular é alvo de intensa pesquisa nos processos biológicos 

bem como nas condições patológicas envolvendo interações célula-célula e célula-matriz. 

Recentes estudos têm demonstrado que a adesão celular participa de maneira ativa na 

regulação da diferenciação, proliferação e apoptose. Por conseguinte, a adesão celular possui 

tanto efeito sinalizador como morfogenético o que faz jus ao seu impacto pleiotrópico na 

biologia normal e patológica. 

Durante o reparo de lesões ósseas através de implantes, sabe-se que a perfeita 

interação de osteoblastos na superfície de materiais implantados garante sua rápida 

osseointegração, principalmente pelos processos sequenciais de proliferação e diferenciação. 

Estes mecanismos celulares são rigorosamente controlados por mecanismos de transdução 

de sinais, os quais respondem a estímulos diversos, como as propriedades químicas das 

superfícies de materiais (Bertazzo et al., 2009; Bertazzo et al., 2010). Neste sentido, temos 

centrado esforços em conhecer os mecanismos de transdução de sinais que regem a adesão 

de osteoblastos sobre superfícies quimicamente conhecidas, para que possam servir de 

parâmetros de análises para novos desenvolvimentos, onde não se conhece o potencial 

osteogênico dos materiais. Em estudo recente, nossos resultados mostraram que nas 

primeiras 2 horas pós-plaqueamento o metabolismo dos osteoblastos culmina em diferentes 

vias de sinalização responsáveis pelo rearranjo do citoesqueleto, com sinais oriundos da 
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ativação de proteínas como MAPKp38 e FAK (Zambuzzi et al., 2009). Embora algum 

progresso tenha sido alcançado neste sentido, muito ainda precisa ser descoberto sobre estes 

mecanismos em outras condições, para que haja uma transferência direcionada de 

conhecimento ao setor de desenvolvimento de materiais. 

    

    

Mecanismos de Transdução de Mecanismos de Transdução de Mecanismos de Transdução de Mecanismos de Transdução de SinaisSinaisSinaisSinais    Envolvidos na Adesão CelularEnvolvidos na Adesão CelularEnvolvidos na Adesão CelularEnvolvidos na Adesão Celular    

O processo de adesão celular depende de vários parâmetros como a topografia, 

características físico-químicas e a composição do material, a qual lhe servirá como substrato 

(Anselme, 2000). Sabemos que a adesão de células eucarióticas se dá pelo envolvimento de 

várias moléculas biológicas, principalmente por àquelas relacionadas com o rearranjo e 

manutenção da estrutura do citoesqueleto (p. ex.: actina, FAK, vinculina), proteínas 

inseridas na membrana celular (p. ex.: integrinas) e componentes da matriz extracelular 

(MEC), como o colágeno tipo I, que interagem juntas para induzir a transdução do sinal. 

Este processo envolve, em contrapartida, a ação de fatores de transcrição e, 

consequentemente, regulação da expressão gênica. Por sua vez, as integrinas funcionam 

como sistemas de “pontes” entre a MEC e componentes do citoesqueleto, sustentando a 

adesão celular e fazendo o reconhecimento inicial do substrato. Quando ativadas, estas 

proteínas recrutam e favorecem a ativação de proteínas citoplasmáticas intracelularmente 

como Src e FAK, as quais irão transmitir este sinal adiante (Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1). 

Para que haja uma perfeita adesão há a necessidade de que estes mecanismos 

ocorram de forma ordenada. Desta forma, integrinas, FAK e Src podem ser consideradas 

como interessantes biosensores para se predizer a qualidade da superfície de um “novo” 

material. Assim, conhecer os mecanismos pelos quais a adesão de osteoblastos é governada 

torna-se importante para um avanço ordenado do desenvolvimento de novos materiais 

médico-odontológicos pelo menos quanto à definição de propriedades físico-químicas da 

superfície destes materiais. 
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Figura Figura Figura Figura 1111:::: Representação esquemática das vias de sinalização após a ativação das integrinas. Note que as 
integrinas ligam o ambiente extracelular com o citoesqueleto. Após a ativação das integrinas, 
moléculas de sinalização são recrutadas em estruturas de adesão focal que promovem a fosforilação 
das proteínas como FAK, Src e paxilina. Por fim, esta cascata de sinalização regula a ativação de 
cofilina. Em resposta a estímulos diversos, cofilina promove a regeneração dos filamentos de actina, 
reorganizando os filamentos preexistentes. Recentemente, mostramos que LMWPTP é capaz de 
modular a atividade de Src (Zambuzzi et al., 2008) enquanto PP2A é capaz de modular a ativação 
de cofilina. Estas alterações do citoesqueleto são responsáveis pelas adaptações celulares aos 
diferentes substratos. FonteFonteFonteFonte: Zambuzzi et al., 2011. 

 

 

 

Metabolismo CelularMetabolismo CelularMetabolismo CelularMetabolismo Celular    

A regulação do metabolismo é fundamental para que um organismo possa 

responder de modo rápido e eficiente a variações das condições ambientais, nutricionais ou 

ainda a condições adversas, como traumas e patologias. A regulação metabólica é feita pela 

modulação de enzimas regulatórias de processos metabólicos-chave, de tal modo que se 

possa ativar ou inibir reações químicas específicas para cada situação resultando em 

respostas biológicas adequadas. Para garantir a eficiência necessária, o organismo lança mão 

de vários tipos de regulação enzimática que podem ocorrer simultaneamente. A regulação 
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da função de proteínas ocorre por vários mecanismos tais como controle da expressão 

gênica, compartimentalização, moduladores alostéricos, interação proteína-proteína e 

modulação covalente. Em relação à modulação covalente, em células eucarióticas, a 

fosforilação/desfosforilação de proteínas, catalisada por proteínas quinases e fosfatases, é o 

principal mecanismo de regulação. Portanto, estas duas famílias de enzimas desempenham 

papel de destaque no controle das vias de sinalização. 

    

    

Proteínas Fosfatases Proteínas Fosfatases Proteínas Fosfatases Proteínas Fosfatases versusversusversusversus    Proteínas QuProteínas QuProteínas QuProteínas Quinasesinasesinasesinases    

As células eucarióticas respondem aos diversos estímulos do microambiente através 

da modulação de vias de transdução de sinais, a qual é dependente da modificação pós-

tradução de proteínas. Dentre as diferentes modificações pós-tradução, a 

fosforilação/desfosforilação é a principal forma de modulação covalente rápida e reversível 

de proteínas (Manning et al., 2002; Alonso et al., 2004). A fosforilação de uma proteína 

pode criar um novo sítio de reconhecimento para interações proteína-proteína, controlar a 

estabilidade protéica e, mais importante, pode regular a atividade enzimática. Desta forma, 

a fosforilação de resíduos de tirosina, serina e treonina mediada pelo balanço entre a ação de 

proteínas quinases e proteínas fosfatases, é reconhecida como fator crucial na geração e 

regulação de sinais necessários para a sobrevivência, proliferação, diferenciação e morte 

celulares. Nesse contexto, mudanças anormais na atividade dessas enzimas podem 

proporcionar consequências graves, que incluem neoplasias, diabetes, obesidade, 

inflamação, doenças imunológicas, neuro-degenerativas e doenças parasitárias (Ferreira et 

al., 2006). 

De todas as moléculas que interagem com as integrinas nos pontos de adesão focal, 

a Quinase de Adesão Focal (FAK, do inglês focal adhesion kinase) merece destaque. FAK é 

uma proteína adaptadora cuja estrutura tridimensional lhe permite interagir com diversas 

proteínas citoplasmáticas, possibilitando a formação de múltiplos complexos protéicos 

(Gusmão & Belangero, 2009). Essa característica seguramente potencializa a resposta 

celular frente a diferentes estímulos externos. 
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Modulação da atividade de Src e seu papel na biologia ósseaModulação da atividade de Src e seu papel na biologia ósseaModulação da atividade de Src e seu papel na biologia ósseaModulação da atividade de Src e seu papel na biologia óssea    

As células respondem a estímulos internos e externos através de uma rede integrada de 

sinalização que envolve cascatas de fosforilação ou desfosforilação sequencial mediada pela 

ação de proteínas quinases e proteínas fosfatases, respectivamente. Especificamente, 

fosforilação em tirosina é aceita como um crítico regulador de diferentes processos 

biológicos, incluindo a proliferação celular, migração, diferenciação e sobrevivência 

(Ferreira et al., 2006). 

Das várias proteínas tirosina quinases atualmente conhecidas, Src quinase apresenta 

um papel importante nos processos fisiológicos e patológicos (Rucci, Susa e Teti, 2008). 

Dentre estas diferentes funções, a atividade de Src tem sido apontada como um importante 

sensor da homeostase óssea. Neste sentido tem sido mostrado que animais nocauteados para 

Src (Src-/-) apresentaram osteopetrose, acelerando a diferenciação de osteoblastos (Marzia et 

al., 2000; Soriano et al., 1991; Boyce et al., 1992). Nosso grupo de pesquisa tem focado no 

entendimento dos processos bioquímicos que regem a diferenciação de osteoblastos e 

importantes resultados vem sendo obtidos, principalmente no que diz respeito aos 

mecanismos de fosforilação e consequente ativação/inibição de Src. Assim, mostramos 

recentemente que durante a diferenciação de osteoblastos, a fosforilação de Src quinase em 

seu sítio catalítico (Y416) é drasticamente diminuída, sendo catalisada principalmente pela 

atividade de uma proteína tirosina fosfatase (PTP), a LMWPTP. Neste sentido, estes 

resultados suportam aqueles discutidos para animais nocautes e instalação de osteopetrose. 

Na natureza, a atividade da família Src-quinase é estritamente regulada por seu estado 

de fosforilação (Zambuzzi et al., 2010). Em mamíferos, Src é mantida em uma 

conformação inativa pela fosforilação do resíduo Y527. Após desfosforilação de Y527, Src 

sofre uma intermolecular auto-fosforilação em Y416, um resíduo presente na alça de 

ativação. A fosforilação deste resíduo promove sua atividade (Roskoski Jr, 2004). Algumas 

PTPs (CD45, RPTP, PTP1B, Shp1 / 2, e LMWPTP) podem influenciar a atividade de 

membros da família de Src pela possibilidade em desfosforilar Y527Src (den Hertog et al., 

1993). Para maiores esclarecimentos vide Figura 2 (Zambuzzi et al., 2008). 
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Figura 2:Figura 2:Figura 2:Figura 2: Representação esquemática da modulação da atividade de Src.    A fosforilação do resíduo 
Y527 é crucial para a manutenção desta enzima na sua conformação inativa; pY527 interage com o 
SH2 domínio da quinase e esta associação intra-molecular estabiliza uma forma cataliticamente 
inativa da enzima. Após desfosforilação de Y527Src por CD45/RPTP, Src sofre intermolecular 
auto-fosforilação em Y416, um resíduo presente na alça de ativação. Atualmente foi mostrado que 
LMWPTP é capaz de desfosforilar ambos os resíduos Y527 e Y416, levando a um controle da 
atividade de Src. Quando Y416 é desfosforilado por LMWPTP, Src retorna à sua conformação 
inativa. Fonte: Zambuzzi et al., 2008. 

    

    

Importância de Proteínas Fosfatases na Sinalização CelularImportância de Proteínas Fosfatases na Sinalização CelularImportância de Proteínas Fosfatases na Sinalização CelularImportância de Proteínas Fosfatases na Sinalização Celular    

As células eucarióticas respondem aos diversos estímulos do microambiente através da 

modulação de vias de transdução de sinais, a qual é dependente da modificação pós-

tradução de proteínas. Dentre as diferentes modificações pós-tradução, a fosforilação é a 

principal forma de modulação covalente rápida e reversível de proteínas (Ferreira et al., 

2006). A fosforilação de uma proteína pode criar um novo sítio de reconhecimento para 

interações proteína-proteína, controlar a estabilidade proteica, além de poder regular a 

atividade enzimática. 

Desta forma, a fosforilação de resíduos de tirosina, serina e treonina mediada pelo 

balanço entre a ação de proteínas quinases (PKs) e proteínas fosfatases (PPs), é reconhecida 

como fator crucial na geração e regulação de sinais necessários para a sobrevivência, 

proliferação, diferenciação e morte celulares. Nesse contexto, mudanças anormais na 
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atividade dessas enzimas podem proporcionar graves consequências, conforme já mostrado. 

Com base na função, estrutura, sequência, especificidade, sensibilidade a ativadores e 

inibidores, as PPs podem ser divididas em duas grandes famílias: proteína serina/treonina 

fosfatases e proteína tirosina fosfatases (PTPs) (Aoyama et al., 2003; Ferreira et al., 2006; 

den Hertog et al., 2008). 

    

    

Proteínas Tirosina Fosfatases Proteínas Tirosina Fosfatases Proteínas Tirosina Fosfatases Proteínas Tirosina Fosfatases (PTP(PTP(PTP(PTPssss))))    

No genoma humano já foram identificados 107 genes que codificam enzimas da 

família das PTPs (Mustelin et al., 2004; Alonso et al, 2004). Os membros desta família 

apresentam um domínio catalítico altamente conservado, sendo caracterizados pela presença 

no sítio catalítico de uma sequência consenso [(Ile/Val)-His-Cys-X-Ala-Gly-Arg-(Ser/Thr)-

Gly] (Zhang, 2003). Todas as PTPs usam o mesmo mecanismo catalítico comum baseado 

em uma cisteína presente no sítio ativo (Mustelin et al., 2004). A presença de cisteína no 

sítio ativo é responsável pela característica das PTPs de serem inibidas por agentes oxidantes 

e substâncias que atuam como aceptores de Michael (Aoyama et al, 2003). Em relação à 

função, estrutura, sequência de aminoácidos e resíduos de aminoácidos presentes em seus 

domínios catalíticos, as PTPs podem ser divididas em quatro subfamílias: PTPs das classes 

I, II, III e IV. 

    

    

PPPProteínas Tirosina Fosfatases de Baixa Massa Molecular Relativa roteínas Tirosina Fosfatases de Baixa Massa Molecular Relativa roteínas Tirosina Fosfatases de Baixa Massa Molecular Relativa roteínas Tirosina Fosfatases de Baixa Massa Molecular Relativa (LMWPTP)(LMWPTP)(LMWPTP)(LMWPTP) 

Proteínas tirosina fosfatases de baixa massa molecular relativa (LMWPTPs), enzimas 

pertencentes a uma das quatro classes acima mencionadas, constituem um grupo de 

enzimas tirosina específicas, de 18 kDa, conhecidas como ACP1, amplamente expressas em 

diferentes tecidos. Em humanos são codificadas pelo gene acp1, localizado no cromossomo 

2, cuja transcrição origina quatro diferentes RNAs mensageiros através de um complexo 

sistema de splicing alternativo. Das quatro isoformas de LMWPTPs apenas duas, as 
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isoformas 1 e 2, demonstraram ser cataliticamente ativas exercendo funções, até o 

momento, consideradas como idênticas (Modesti et al., 1998). 

As LMWPTPs interagem com vários receptores tirosina quinase e proteínas de 

ancoragem, podendo atuar tanto como reguladores negativos quanto positivos da 

proliferação celular induzida por fatores de crescimento. Adicionalmente, estudos têm 

mostrado que o aumento na expressão de LMWPTPs é suficiente para induzir a 

transformação celular e que a atividade dessas enzimas  está  fortemente  correlacionada ao 

desenvolvimento e progressão de tumores em modelos animais (Kikawa et al., 2002; 

Chiarugi et al., 2004).  

Além de se apresentar como forte candidato a marcador de agressividade tumoral, a 

LMWPTP tem mostrado desempenhar uma importante função na diferenciação de 

osteoblastos, como observado em nossos resultados preliminares. 

    

    

Regulação da Atividade das Proteínas Tirosina FosfatasesRegulação da Atividade das Proteínas Tirosina FosfatasesRegulação da Atividade das Proteínas Tirosina FosfatasesRegulação da Atividade das Proteínas Tirosina Fosfatases    

Fosforilação 

Um mecanismo geral da regulação da atividade PTP é através da fosforilação. A 

fosforilação de resíduos de serina/treonina específicos pode regular as PTPs, de modo 

negativo ou positivo. Tem sido descrita a ativação de várias PTPs pela fosforilação, 

incluindo PTP-1B e SHP-1 (Östman & Böhmer, 2001). 

 

 

Oxidação transiente  

As PTPs estão emergindo como um importante sensor do status redox celular (den 

Hertog et al., 2008). Alguns autores mostraram que a inativação de PTP por H2O2 era 

causada pela oxidação específica de ambas as cisteínas proximais do sítio ativo, as quais 

formam pontes dissulfeto (Caselli et al., 1998). A oxidação destas cisteínas bloqueia a 

capacidade destas enzimas em desfosforilar sítios específicos, uma vez que sua catálise é 

mediada pela transferência do fosfato a partir do substrato para a cisteína catalítica, seguida 
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pela rápida hidrólise do fosfato (Groen et al., 2005). Em geral, oxidação dos resíduos de 

cisteínas a ácido sulfênico é reversível, enquanto em condições altamente oxidantes induz 

oxidações como ácido sulfínico e sulfônico, os quais são irreversíveis (Aoyama et al., 2003; 

Groen et al., 2005). 

A oxidação reversível da PTP é um mecanismo de regulação da atividade desta enzima. 

A inibição in vitro ocorre por vários oxidantes, incluindo H2O2, o qual atua como 

modulador oxidativo do resíduo de cisteína presente no sítio catalítico, causando alteração 

reversível deste resíduo, com produção do ácido sulfênico (Figura 3). Novas oxidações deste 

produto formado levam à produção dos ácidos sulfínico e sulfônico, que são produtos da 

oxidação irreversível (Barrett et al., 1999; Callsen et al., 1999; Thomas & Mallis, 2001). O 

resíduo de cisteína presente no sítio catalítico também pode participar de outro mecanismo 

de regulação reversível, que é a formação de pontes dissulfeto, como ocorre com a cdc25 

(Fauman et al., 1998). 

 

Figura 3:Figura 3:Figura 3:Figura 3: Reações de produção das formas oxidadas do resíduo de cisteína. 
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A oxidação do resíduo de cisteína do sítio ativo pelo H2O2 tem sido identificada como 

um regulador negativo de PTPs (Lee SR et al., 1998). O H2O2 pode ser produzido depois 

da estimulação de vários RTKs, incluindo os receptores para fator de crescimento derivado 

de plaquetas (PDGF), fator de crescimento da epidermal (EGF), insulina e fator de 

crescimento de fibroblasto (FGF) (Rhee SG et al., 2000). Além do mais, a estimulação do 

receptor pelo EGF é correspondida por uma oxidação transiente da PTP1B58. A 

degradação do peróxido de hidrogênio pela catalase proveniente das células A431(células de 

carcinoma epidérmicas) reduziu drasticamente a fosforilação da tirosina do receptor EGF e 

Fosfolipase C. Similarmente, a expressão aumentada de catalase em células de músculo liso 

vascular bloqueou a indução da fosforilação do resíduo de tirosina da MAPK pelo receptor 

PDGF (Bae et al., 1997). Esses efeitos da catalase indicam que a inibição de PTPs pelo 

H2O2 tem, também, um importante papel na sinalização via RTK (Bae et al., 2000; 

Sundaresan & Farndale, 2002). 

Diferentes PTPs podem ser inibidas através da irradiação UV em células intactas. A 

geração de espécies reativas de oxigênio induzida por UV e subseqüente oxidação reversível 

de PTP(s) foi proposta como um mecanismo de regulação da atividade (Östman & 

Böhmer, 2001). 

 

Dimerização  

A variabilidade estrutural dos domínios extracelulares de RPTPs sugere que os mesmos 

possam sofrer interações com ligantes seletivos, afetando potencialmente a atividade RPTP 

(Östman & Böhmer, 2001). Portanto, ligantes extracelulares podem regular a atividade 

específica de RPTPs. 

Estudos indicam que a dimerização pode inibir algumas RPTPs, como por exemplo, a 

inibição da CD45 pela dimerização induzida pelo EGF. Por outro lado, a dimerização de 

RPTK tem sido relacionada a uma perda de controle negativo de RTKs pelas PTPs, ou seja, 

uma resistência aumentada para desfosforilação (Majeti et al., 1998; Östman & Böhmer, 

2001). 
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A importância das PTPs na regulação de vários eventos celulares qualifica-as como 

alvos terapêuticos para a descoberta de novos mecanismos. Nos últimos anos temos 

correlacionado a expressão e a atividade diferencial de PTPs em diferentes modelos de 

estudo, como cânceres e biologia óssea. Aqui, nosso interesse é caracterizar novas vias de 

transdução de sinais envolvidas durante a adesão de osteoblastos, focando mecanismos de 

controle da atividade de proteínas-chave neste processo, como FAK e Src, ambas 

classificadas como Proteínas Tirosina Quinase. Caracterizar novas “proteínas-chave” que 

estão sob o controle da adesão dos osteoblastos reveste-se de real interesse para o avanço 

científico na área de desenvolvimento de biomateriais (Zambuzzi et al., 2011). 

Inicialmente, durante a adesão, sabe-se que há um intenso e transiente metabolismo celular, 

favorecendo estes eventos. 

Em um futuro próximo, estes dados poderão ser usados como parâmetros de 

análises para o desenvolvimento de novos materiais, predizendo sua biocompatibidade de 

forma prematura quando se compara ao tempo tomado pelas ferramentas disponíveis 

atualmente, impactando, certamente, o tempo de bio-análise necessário durante o 

desenvolvimento de novos materiais. 

 

 

Maquinaria AntioxidMaquinaria AntioxidMaquinaria AntioxidMaquinaria Antioxidanteanteanteante    

Antioxidantes são substâncias capazes de agir contra os danos normais causados 

pelos efeitos do processo fisiológico de oxidação no tecido animal. Nutrientes e enzimas são 

exemplos de antioxidantes. Eles bloqueiam o processo de oxidação neutralizando os radicais 

livres, tornando-se oxidados. 

O estresse oxidativo ocorre quando a produção de moléculas prejudiciais, 

chamadas de radicais livres, está além da capacidade protetora das defesas antioxidantes. 

Estes são átomos ou moléculas quimicamente ativos que apresentam um número ímpar de 

elétrons na sua órbita externa, como o ânion superóxido, o radical hidroxila, os metais de 

transição como o ferro e o cobre, o ácido nítrico e o ozônio. Os radicais livres contém 
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oxigênio que são conhecidos como espécies reativas de oxigênio (ROS) e são 

biologicamente mais importantes. Os ROS incluem os radicais superóxidos e o radical 

hidroxila mais os derivados do oxigênio que não contém elétrons ímpares, como o peróxido 

de hidrogênio e o oxigênio "singlete". 

Como têm um ou mais elétrons ímpares, os radicais livres são altamente 

instáveis. Eles vasculham o seu corpo para se apropriar ou doar elétrons e, por esta razão, 

prejudicam as células, proteínas e DNA. O mesmo processo oxidativo também causa a cor 

marrom em maçãs descascadas e a ferrugem no ferro. 

É impossível evitarmos os danos causados pelos radicais livres. Eles são resultado 

de diversos processos orgânicos e são precipitados por vários fatores exógenos e endógenos 

do corpo. Os oxidantes que se desenvolvem dos processos internos são formados pelo 

resultado natural da respiração aeróbica, metabolismo e inflamação. Os radicais livres 

exógenos são formados através de fatores ambientais (poluição do ozônio, luz solar, 

exercício físico, raios-X, nicotina e álcool). O nosso sistema antioxidante torna-se não eficaz 

com a idade, na qual as células são danificadas pelo acúmulo de oxidação. 

Desta forma, enzimas antioxidantes como o superóxido dismutase (SOD), a 

catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx) estão presentes no organismo a fim de 

previnir a oxidação. Isto significa que procurando radicais na etapa de iniciação, tais 

antioxidantes podem impedir que o processo de oxidação se iniciasse. Estas enzimas podem, 

também, prevenir a oxidação estabilizando os metais de transição. 

A eficácia de qualquer antioxidante no corpo depende do radical livre que está 

envolvido, como e onde ele é gerado e onde a lesão se encontra. Consequentemente, 

enquanto em um determinado corpo um antioxidante protege contra os radicais livres, em 

outro ele pode não ter o mesmo efeito. Em algumas circunstâncias eles podem até mesmo 

agir como um pró-oxidante, que gera espécies tóxicas do oxigênio. 
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As enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx servem como linha primária de 

defesa na destruição dos radicais livres. O SOD primeiro reduz (adiciona um elétron) o 

radical superóxido (O2-) para formar peróxido de hidrogênio e oxigênio. A catalase e a GPx 

então trabalham simultaneamente com a proteína glutationa para reduzir o peróxido de 

hidrogênio e por fim produzir água. A glutationa oxidada é então reduzida por uma outra 

enzima oxidante - a glutationa redutase. Juntas, elas consertam o DNA oxidado, reduzem a 

proteína oxidada e destroem os lipídios oxidados, substâncias parecidas com gordura que 

são componentes das membranas das células. Várias outras enzimas agem como um 

mecanismo de defesa antioxidante secundário para proteção orgânica. 

 

 

 

2. 2. 2. 2. JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA    

1. Nosso grupo dedica-se ao estudo de processos de biomineralização, em diferentes 

sistemas biológicos incluindo o estudo da estrutura do osso, sua formação, neo-

formação, avaliação, otimização e re-desenho de arcabouços com potencial de 

utilização em Bioengenharia de Tecidos.  

2. Os conhecimentos obtidos poderão ser utilizados diretamente para a avaliação e 

redesenho de novos biomateriais, inteligentes, para que possam aumentar seu 

potencial osteogênico ou osteoindutor. Além disto, o conhecimento do exato 

mecanismo que os osteoblastos utilizam para sua adesão sobre superfícies de 

materiais nos trará novos conceitos para guiar, de forma racional, o 

desenvolvimento de novas estratégias de desenho de materiais. 

3. Contribuição para a solução de problemas causados pelas doenças degenerativas (ou 

traumáticos), como osteoporose, impactando campos sociais, de custos médico-

assistenciais, e na diminuição do sofrimento e reabilitação dos indivíduos. Neste 



25 
 

sentido, nosso projeto procura fornecer bases moleculares sobre a biologia do 

osteoblasto a fim de contribuir na área de desenvolvimento de biomateriais. 

4. Destarte, a escolha de nosso tema representa a convergência da competência 

investigativa, necessidade científica e tecnológica de tema relevante e oportunidade 

de praticar ciência translacional, transferindo da bancada soluções para o leito do 

paciente. 

 

 

 

 

3333. OBJETIVOS. OBJETIVOS. OBJETIVOS. OBJETIVOS    

O objetivo geral deste trabalho foi verificar a importância da LMWPTP nos 

mecanismos de transdução de sinais iniciais (30 minutos e 2 horas) envolvidos durante 

adesão de osteoblastos, utilizando-se como modelo biológico a linhagem MC3T3-E1, pré-

osteoblastos, bastante utilizados na literatura. 

 

 

Especificamente pretendemos: 

1. Analisar a alteração morfológica dos Osteoblastos; 

2. Verificar os níveis de fosforilação de FAK (Y397) e Src (Y416) através de 

immunoblotting; 

3. Avaliar os níveis de ROS por citometria de fluxo; 

4. Comprovar o envolvimento de LMWPTP na adesão de Osteoblastos 

através de ensaios funcionais de silenciamento e superexpressão; 

5. Correlacionar o comportamento de enzimas anti-oxidantes com atividades 

de fosforilação de Src e FAK. 
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4444. HIPÓTESE. HIPÓTESE. HIPÓTESE. HIPÓTESE    

 

 

Modulação dos níveis de ROS interfere no envolvimento de LMWPTP nos eventos 

moleculares disparados durante adesão de osteoblastos, principalmente no que se refere aos 

níveis de fosforilação de FAK e Src. 
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5555. . . . MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL E MÉTODOSE MÉTODOSE MÉTODOSE MÉTODOS    

 

Anticorpos usados 

Anticorpos primários e secundários utilizados nestes trabalhos foram obtidos a partir da Cell 

Signaling Technology (Boston, MA, USA). 

    

Linhagem celular e condições de cultivo 

O cultivo das células MC3T3-E1 (pré-osteoblastos) foi realizado em meio contendo 

100U/mL de penicilina, 100µg/mL de sulfato de estreptomicina e suplementado com 10% 

de soro fetal bovino. As células foram plaqueadas na densidade de 3x104 células/mL e 

cultivadas em atmosfera umidificada, 5% de CO2, a 37°C. A manutenção da cultura das 

células foi realizada com trocas de meio α-MEM a cada 2/3 dias. 

 

Design experimental 

As células foram plaqueadas em material próprio de cultivo celular (poliestireno), o qual é 

utilizado como controle positivo nos ensaios de adesão celular. Após 30 minutos e 2 horas 

as amostras biológicas foram devidamente coletadas para a elaboração das diferentes 

metodologias envolvidas. 

 

Immunoblotting ou Western Blotting 

As células foram plaqueadas, raspadas, sonicadas e mantidas em tampão de lise (50mM 

Tris–HCl), pH 7.4, 1% Tween 20, 0,25% desoxicolato de sódio, 150mM NaCl, 1mM 

EGTA, 1mM O-Vanadato, 1mM NaF, e inibidores de proteases [1µg/mL de aprotinina, 

10µg/mL de leupeptina e 1mM 4-(cloridrato de fluoreto aminoetil benzosulfonila)] por 2 

horas em gelo, como definido pelo nosso grupo (Bispo de Jesus et al., 2008). Os extratos 

protéicos foram centrifugados e a concentração de proteínas determinada pelo método de 

Lowry (Hartree, 1972). Aos extratos foi adicionado tampão de amostra na proporção 1:1. 

Tampão de amostra: 2X dodecil sulfato de sódio (SDS), 100mM Tris-HCl [pH 6,8], 

200mM de ditiotreitol (DTT), 4% SDS, 0,1% azul de bromofenol e 20% de glicerol. Os 
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extratos celulares foram quantificados pelo método de Lowry (Hartree, 1972) e resolvidos 

por eletroforese em condições desnaturantes (SDS-PAGE), sendo posteriormente 

transferidos para membranas de PVDF utilizando-se de um sistema Bio-Rad (mini-

protean). As membranas foram então bloqueadas em 1% de leite desnatado (2%) em 

tampão salino Tris (TBS)-Tween 20 (0,05%) e incubados “overnight” a 4°C com os 

específicos anticorpos primários, diluídos na proporção 1:1000. Após sucessivas lavagens 

em TBS-Tween 20 (0,05%), as membranas foram incubadas com anticorpos secundários 

conjugados com peroxidase, em diluição 1:5000 em tampão de bloqueamento, por 1 hora. 

A detecção foi feita através de quimioluminescência (ECL) pela exposição de filmes de 

radiografia (raio-X). Após, a revelação foi feita através de métodos clássicos utilizando-se 

revelador e fixador da Kodak do Brasil. 

 
 

Transfecção das células MC3T3-E1 com plasmídeo para LMWPTP (super-expressão) 

Para a super-expressão da LMWPTP foi utilizado o Effectene Transfection Reagent® 

(QiagenTM) para a transfecção de um plasmídeo com sequência específica para LMWPTP. 

O protocolo utilizado para a transfecção foi adaptado em relação às instruções do 

fabricante, a partir de ensaios prévios de padronização realizados. Inicialmente, 2mL de 

células foram plaqueadas (5x104 células/mL) em placas de 6 poços. Após 24 horas, 

respeitando o estágio de semi-confluência, as células foram transfectadas com o complexo 

de transfecção [0,4µg de DNA (plasmídeo), 3,2µL de Enhancer, 95µL de tampão EC, 

10µL de Effectene Reagent e 1600µL de meio de cultura contendo SFB). Após 48 horas da 

execução do protocolo de transfecção, a eficiência foi avaliada por Immunoblotting, 

avaliando a expressão de LMWPTP, como usado por Zambuzzi et al., 2008. 
 

 

Silenciamento da LMWPTP com siRNA 

O silenciamento da expressão da LMWPTP com RNA de interferência (siRNA) foi 

realizado utilizando-se HiPerFect Transfection Reagent® (QiagenTM), de acordo com as 

instruções do fabricante e conforme protocolo adaptado com base nos ensaios de 
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padronização realizados. As células foram plaqueadas em placas de 24 poços (1mL/poço) 

respeitando a densidade final de 3x105 células/poço. Após 24h, as células foram 

transfectadas com o complexo de transfecção [50ng de siRNA (sequência específica para 

silenciamento da LMWPTP),100µL de meio de cultura sem soro e 6µL de HiPerFect 

Transfection Reagent por poço]. Assim como o ensaio de expressão, após 48 horas a 

eficiência do silenciamento foi verificada por Immunoblotting, como usado por Zambuzzi et 

al., 2008. 

 

Estimativa de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

Para avaliar a produção oxidativa, a produção de H2O2 foi estimada. As células foram 

plaqueadas e incubadas com 1mol L-1 DHR123 por 10 minutos em câmara escura. Após, as 

células foram tripsinizadas e destinadas ao citômetro de fluxo. O branco do experimento foi 

aquele onde o DHR123 foi omitido. Iodeto de propídio foi usado para distinguir as células 

mortas. 

 

Análise das atividades enzimáticas 

Após cada período experimental, a fim de obter as culturas celulares para o ensaio, as células 

foram lavadas três vezes com tampão salino estéril de baixa temperatura e coletadas. Em 

seguida, a 4ºC e 1500rpm por 5 minutos, as células foram centrifugadas, sendo o 

sobrenadante descartado. O “pellet” celular obtido foi redissolvido em 400µl de 10mM de 

tampão fosfato (pH 7,0) e sonicado em banho de gelo por 15 segundos. Após isto, houve 

uma nova centrifugação a 15000rpm por 10min a 4ºC, sendo o sobrenadante removido 

para ensaio de superóxido dismutase total (SOD) e catalase (CAT). A atividade enzimática 

foi normalizada por proteínas celulares os quais foram determinados usando o método de 

Lowry et al. (1951). A atividade CAT foi medida pela decomposição de H2O2 e monitorada 

por 30 minutos pela absorbância de 230nm de um meio de reação contendo 10mM de 

H2O2, 50mM de tampão de fosfato de sódio (pH 7,0) e amostra de enzima (Maehly & 

Chance, 1957). Baseado na reação usando radical aniônico superóxido produzido pela 
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irradiação de riboflavina, a atividade de SOD total foi medida pela reação acoplada de 

DMA com 4-AAP sob catálise de SOD e absorbância de 554nm (Tang et al., 2002). 

 

Microscopia confocal 

3x104 células foram semeadas em tempos diferentes, sob condições anteriormente descritas 

(Zambuzzi et al., 2009). Subsequentemente, as células foram fixadas com formaldeído 2% 

por 30 min, lavadas com glicina 0,1M, permeabilizadas com saponina 0,01% por 15min, e 

lavados com PBS, três vezes. As células foram incubadas por 40min com 4mg/mL de alexa 

fluor 488-rotulados phalloidin (Invitrogen / Molecular Probes, EUA). Os núcleos foram 

corados com DAPI (20mg/ml, Sigma, EUA) por 20min. Lamínulas foram montadas em 

lâminas de vidro através de um meio de montagem (fluoromount-G). As células foram 

visualizadas em um microscópio confocal a laser (Zeiss, LSM 510 META), utilizando uma 

lente de 40x de imersão em óleo. 

 

Análise Estatística 

Para a análise estatística, foram realizadas análises de variância paramétrica (ANOVA), com 

pós-teste de Tukey. Em nível de significância α = 0,05. 
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6666. RESULTADOS . RESULTADOS . RESULTADOS . RESULTADOS     

 

� Morfologia dos osteoblastos durante sua adesão 

 

 

Como foi mostrada anteriormente, a adesão celular modula um conjunto de 

mecanismo que é capaz de orientar o seu desempenho em diferentes substratos. Em 

primeiro lugar, revelamos que durante a adesão de osteoblastos, existem várias alterações 

morfológicas que levam as células de arredondadas (30 minutos) para células maiores e 

espalhadas (2 horas). Desta forma, a Fig.Fig.Fig.Fig.4444 mostra que essas modificações são 

acompanhadas pela reorganização dos filamentos de actina, que é capaz de garantir estas 

mudanças. A Fig.Fig.Fig.Fig.4444    levou-nos a sugerir que durante o espalhamento celular é necessário 

controlar, de forma imediata, pontos de adesão focal, facilitando com que estas possam 

ampliar seu volume citoplasmático sobre uma superfície. Como sabemos, a maioria dos 

componentes de adesão focal são PTKs. Lançamos a hipótese de que PTPs poderiam estar 

envolvidas nestes eventos, estabelecendo a condição transiente da ativação das PTKs 

(Zambuzzi et al., 2008). 
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Figura Figura Figura Figura 4444.... Microscopia Confocal - Coloração dos filamentos de actina por faloidina e núcleo pelo DAPI. 

Note que há um intenso rearranjo dos filamentos de actina durante adesão de osteoblastos. 
Aumento: 100X. 
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� Envolvimento de Integrinas, LMWPTP, FAK e Src durante adesão de osteoblastos 

 

 

 

Após verificarmos o rearranjo dos filamentos de actina, exploramos proteínas 

relacionadas com pontos de adesão focal, tais quais: integrinas, FAK e Src (Fig.Fig.Fig.Fig.5555). Para 

traçarmos o perfil de atividade destas quinases, avaliamos níveis de fosforilação de FAK no 

resíduo tirosina 397 (Y397), bem como de Src no resíduo tirosina 416 (Y416). Nossos 

resultados claramente mostraram o envolvimento de integrina nos períodos avaliados (30 

min e 2 horas). Por outro lado, mostramos que houve uma diminuição da atividade de 

FAK e Src no período de 2 horas, quando compararmos ao período de 30 minutos. Isto 

sugere que houve uma atividade fosfatásica, favorecendo mecanismos de controle da força 

de adesão, possibilitando mecanismos de migração, proliferação, ou simplesmente para 

conduzir mecanismos de espalhamento. A partir deste momento, verificamos a expressão de 

LMWPTP e constatamos que esta PTP estava ligeiramente mais expressa no período de 2 

horas. 
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FiguraFiguraFiguraFigura    5555. . . . Western blotting.    Esta figura mostra o envolvimento de integrinas durante a adesão de 
osteoblastos, bem como a modulação de fosforilação de FAK e Src, além da expressão de 
LMWPTP. 
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� Adesão de osteoblastos via integrina é acompanhado por um rigoroso controle dos níveis 

de ROS 

 

 

 

Como mostrado anteriormente, a fosforilação de FAK e Src mostrou ser um evento 

transitório, durante a adesão de osteoblastos. Estes resultados levaram-nos a investigar 

alguns mecanismos envolvidos com a ativação da PTP. Uma vez que ROS é capaz de 

modular a atividade de PTPs na natureza (den Hertog et al 2008), o nosso próximo passo 

foi avaliar a produção de ROS durante a adesão de osteoblastos. De forma interessante, 

nossos resultados a partir de ensaios de citometria de fluxo mostraram que existe uma 

rigorosa modulação durante estes eventos, estando mais incidente no período de 30 

minutos e decaindo às 2 horas de adesão (Fig.Fig.Fig.Fig.6666). Isso nos faz predizer que esta queda nos 

níveis de H2O2 favorece a atividade de LMWPTP, a qual poderia estar envolvida com a des-

ativação de FAK (Y397) e Src (Y416). Nosso grupo mostrou que a LMWPTP é capaz de 

desfosforilar Src neste mesmo resíduo durante mecanismos de diferenciação celular 

(Zambuzzi et al., 2008), agora, pretendemos verificar este evento nos mecanismos iniciais 

de adesão. 
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FiguraFiguraFiguraFigura    6666: : : : Citometria de Fluxo.    Este resultado mostra que o pico de produção de H2O2 está mais 
deslocado para direita no período de 30 minutos o que nos mostra uma maior produção desta 
molécula. 

  
30min 2 h 
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� Maquinaria antioxidante garante a diminuição de ROS no período de 2 horas 

 

 

 

Com o intuito de verificar o mecanismo bioquímico envolvido com o controle do 

ambiente oxidante, decidimos avaliar as atividades de enzimas anti-oxidantes durante este 

processo, como a catalase e SOD (superóxido desmutase). Nossos resultados claramente 

revelam que suas atividades estavam aumentadas no período de 2 horas, favorecendo a 

instalação de um ambiente “mais” reduzido, o que favoreceria a atividade de PTPs (Fig.Fig.Fig.Fig.7777). 

Mostramos anteriormente que um mecanismo parecido acontece durante a diferenciação de 

osteoblastos (Zambuzzi et al. 2009), também favorecendo a atividade de algumas PTPs. 
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Figura Figura Figura Figura 7777: : : : Atividade de SOD e Catalase.    Estes resultados mostram que há um controle para o 
estabelecimento do ambiente reduzido no período de 2 horas, favorecendo a atividade de 
LMWPTP. 
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� LMWPTP controla intensidade de adesão de osteoblastos afetando Src e FAK 

 

 

 

Nos últimos anos, temos concentrado esforços para investigar substratos fisiológicos 

para LMWPTP. Muito recentemente, temos mostrado que LMWPTP modula a atividade 

de Src durante a diferenciação osteoblástica. Aqui, nós hipotetizamos que LMWPTP é 

capaz de desfosforilar pFAK (Y397) durante a adesão de osteoblastos. Para testar esta 

hipótese, nós utilizamos ferramentas biotecnológicas de silenciamento e super-expressão, 

para variarmos a quantidade de LMWPTP em osteoblastos. A partir destes ensaios, nossos 

resultados mostraram que, em células silenciadas para LMWPTP houve um aumento nas 

fosforilações de Src (Y416) e FAK (Y397), enquanto que níveis aumentados de LMWPTP 

favoreceram ambas desfosforilações (Fig. Fig. Fig. Fig. 8888). 
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OsteoblastosOsteoblastosOsteoblastosOsteoblastos

 

    
Figura Figura Figura Figura 8888. . . . LMWPTP desfosforila FAK e Src em osteoblastos.    As células foram plaqueadas e 
metodologicamente preparadas silenciamento e super-expressão. Células silenciadas para LMWPTP 
apresentou um perfil de maior fosforilação de FAK e Src ((((AAAA)))) sugerindo estas PTKs como substratos 
fisiológicos de LMWPTP. Além disso, células super-expressando LMWPTP apresentou ligeira 
diminuição de desfosforilação de FAK e Src (B)(B)(B)(B). As análises foram feitas por “immunoblotting” 
utilizando anticorpos específicos contra diferentes sítios de fosforilação. 
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Resumidamente, a FigFigFigFigura ura ura ura 9999 traz os principais eventos investigados neste trabalho, 

mostrando que níveis de ROS interferem na atividade de LMWPTP e consequentemente 

na adesão de osteoblastos. 

 

 

    
    
Figura Figura Figura Figura 9999: : : : Esquematização dos resultados encontrados neste trabalho.    Note que LMWPTP é capaz de 
interagir com FAK e Src durante os eventos iniciais de adesão celular. 

30 minutes 
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7. DISCUSSÃO7. DISCUSSÃO7. DISCUSSÃO7. DISCUSSÃO    

Conhecer como osteoblastos interagem com o substrato é de fundamental 

importância para o desenvolvimento de novos protocolos terapêuticos, visto que são as 

principais células responsáveis pela integração de implantes junto ao tecido ósseo do 

hospedeiro. Assim, conhecer os mecanismos de transdução de sinais envolvidos nestes 

eventos nos trará novas ferramentas capazes de predizer a qualidade biológica da interação 

entre células e materiais e, impactando o setor produtivo. A despeito da complexidade 

destes sistemas intracelulares, o que o confere verdadeiros circuitos biológicos, já se conhece 

algumas proteínas, lançadas como potenciais biomarcadores da interação célula-material 

(Zambuzzi et al., 2011). 

Quando uma célula interage com o compartimento extracelular (matriz 

extracelular, biomateriais, entre outros), vias de transdução de sinais são responsáveis em lhe 

conferir respostas biológicas imediatas. No caso de células eucarióticas que crescem 

aderidas, circuitos intracelulares orquestram os mecanismos necessários para uma adequada 

interação com componentes da MEC. Neste caso, há ativação de proteínas 

transmembranares, as integrinas, capazes de integrar o interior da célula (citoesqueleto) com 

seu exterior (MEC). As integrinas são glicoproteínas transmembrana heterodiméricas 

responsáveis pela adesão celular compostas por subunidades α e β. Especificamente, 

osteoblastos expressam as subunidades α2, α3, α4, α5, αv, α6, β1, β3 e β5 in vitro (Gusmão 

& Belangero, 2009 apud Gronthos et al., 1997; apud Sinha et al., 1996), enquanto que, in 

vivo, a expressão das integrinas é restrita basicamente a α3, α5, αv, β1 e β3 (Gusmão & 

Belangero, 2009 apud Bennett et al., 2001). Estas diferenças poderiam ser creditadas a uma 

mudança fenotípica destas células, induzidas pela adaptação as condições de cultivo. 

Após a deformação mecânica da membrana plasmática durante mecanismos de 

adesão celular, as integrinas sofrem alterações conformacionais, criando sítios de alta 

afinidade para proteínas citoplasmáticas, resultando em diferentes vias de sinalização. Como 

consequência imediata a estas alterações, integrinas se agrupam formando clusters. Estes 

agrupamentos de integrinas, juntamente com proteínas citoplasmáticas e componentes do 

citoesqueleto, formam estruturas especializadas conhecidas como pontos de adesão focal. 
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Trata-se de uma estrutura dinâmica, pontual, formada transientemente, perdurando de 

acordo com o estímulo. Ao se ativar, este complexo recruta proteínas de transdução de 

sinais intermediárias, responsáveis pela transdução do sinal. Dentre estas, destacam-se: 

Proteína Tirosina Quinase, canais iônicos, fosfolipase C, MAPK (Mitogen-Activated Protein 

Kinase), entre outras. Em sua maioria, estes mecanismos são processados através de 

modificações covalentes pós-traducionais através de fosforilações em resíduos de 

aminoácidos específicos. Quando ativadas, proteínas controlam diferentes destinos 

celulares: adesão, inibição de apoptose, aumento da proliferação celular, alteração na 

migração celular, entre outros. 

 

Nossos dados mostraram que durante adesão de osteoblastos há uma significante 

alteração em sua morfologia, transitando desde células arredondadas (30 minutos) até 

células espraiadas (2 horas). Estes dados nos estimularam a investigar os mecanismos de 

transdução de sinais envolvidos nestes eventos, a fim de identificar potenciais 

biomarcadores capazes de predição da interação célula/material. Assim, nossa hipótese foi 

verificar os níveis de fosforilação de FAK e Src (PTKs) durante os eventos iniciais de adesão, 

focando mecanismos antagônicos executados pela LMWPTP (capaz de desfosforilar fosfo-

Tyr). 

 

Após ativação de integrinas, FAK imediatamente se autofosforila no resíduo 

tirosina-397 (Tyr-397), como mostrado na Figura Figura Figura Figura 10101010. Isso ativa FAK, criando um sítio de 

alta afinidade para ligação a proteínas que contêm o domínio SH2 (Src-homology-2), como 

Src e a subunidade p85 da PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) (Gusmão & Belangero, 

2009). Em sequência, FAK ativada se conjuga com a Src ou com a PI3K, ativando 2 vias 

distintas: FAK-Src/Grb2/Sos/Ras-Raf/MEK/ERK-1/2 e FAK/PI3K/Akt/NF-κB, 

respectivamente. A ERK-1/2 (extracellular signal-regulated kinase-1/2) e a Akt são proteínas 

responsáveis por mecanismos de proliferação e sobrevivência celular (Troppmair et al., 

1994). Além disso, os sinais provenientes da ativação de integrinas também controlam o 

rearranjo de filamentos de actina, através de cofilina (Zambuzzi et al., 2009). 
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Figura Figura Figura Figura 10101010: : : : Equilíbrio nos mecanismos de fosforilação no metabolismo dos osteoblastos:    (A) (A) (A) (A) Após a 
ativação das integrinas, FAK é ativada, estabelecendo pontos de adesão focais. Pontos de adesão 
focal são geralmente os locais mais proeminentes da fosforilação em células eucarióticas, e FAK é 
uma das principais proteínas tirosina-fosforiladas encontradas nestes locais. Quando integrinas são 
ativadas, FAK é recrutada para adesões focais (setas vermelhas) por proteínas intracelulares de 
ancoragem, tais como talina, que se liga à subunidade β da integrina, ou paxilina, que se liga a um 
tipo de subunidade α integrina. As moléculas de FAK se autofosforilam em resíduos específicos de 
tirosina (Y), criando assim uma fosfotirosina (Y*) local de encaixe para os membros da família Src 
de tirosina quinases citoplasmáticas. Essas quinases, então, fosforilam novamente FAK em tirosina 
adicionais, criando sítios de ancoragem para uma variedade de proteínas de sinalização intracelular 
(seta verde). O sinal resultante é transmitido para a célula através de uma cascata de sinalização 
envolvendo PKC (proteína quinase C), PKA (proteína quinase A) e GSK3 β (síntese de glicogênio 
Kinase 3 β), entre outros (não mostrado). (B)(B)(B)(B) Durante a diferenciação dos osteoblastos - Marzia et 
al. (2000) observaram um aumento nos parâmetros de formação óssea em src -/- ratos mutantes, e 
Zambuzzi et al. (2008) relataram que LMWPTP pode desfosforilar Src em ambos resíduos: Y416 e 
Y527. Mais recentemente, Souza Malaspina et al. (2009) constatou que atividade de LMWPTP e os 
níveis de glutationa reduzida são finamente modulada durante a diferenciação osteoblástica. O 
estado redox das células, que é fortemente influenciada pelos níveis de glutationa reduzida, cria 
condições ideais para a atividade LMWPTP e sugere que LMWPTP tem um papel importante na 
modulação do fenótipo osteoblástico. Além de LMWPTP, outras PTPs, como Rptpζ e-OST PTP 
(Osteotesticular Proteína Tirosina Fosfatase), também podem estar envolvidos nestes eventos. 
(FonteFonteFonteFonte: Zambuzzi et al., 2010). 
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Nossos dados mostraram que, durante adesão de osteoblastos, os níveis de 

fosforilação de FAK (Tyr-397) e Src (Tyr-416) foram maiores no período de 30 minutos 

quando comparados ao período de 2 horas. Assim, é sensato pensar que há um antagonista 

à atividade de FAK e Src, executando mecanismos opostos, através de desfosforilações. Por 

pertencerem à família das PTKs, FAK e Src são alvos de PTPs, proteínas que, 

fisiologicamente, são capazes de desfosforilar resíduos de Tyr. Dentre os membros da 

família de PTPs, elegemos a LMWPTP como potencial modulador da atividade de FAK, 

uma vez que nosso grupo de pesquisa mostrou, recentemente, seu envolvimento em 

mecanismos cruciais durante a diferenciação de osteoblastos, através da desfosforilação de 

Src (Tyr-416) (Zambuzzi et al., 2008). 

Para examinar o envolvimento da LMWPTP durante adesão de osteoblastos, 

MC3T3-E1 foram plaqueadas e amostras coletadas e processadas para ensaios de 

immunoblotting. Nossos resultados mostraram que não houve diferença na expressão desta 

PTP dentre os períodos avaliados. Estes resultados nos sugeriram que um mecanismo 

indireto a ativação de FAK poderia estar determinando a atividade de LMWPTP. Dentre 

outros mecanismos de modulação da atividade de LMWPTP, o sistema redox executa 

importantes mecanismos biológicos, uma vez que em concentrações fisiológicas estes 

componentes oxidantes são capazes de modular a atividade de fosfatases. Neste contexto, a 

LMWPTP tem sido considerada um real biosensor do estado redox de uma célula, uma vez 

que apresenta, em seu sítio ativo, duas cisteínas, altamente oxidáveis (Taddei et al., 2006). 

Quando avaliamos a quantidade de peróxido de hidrogênio no nosso modelo de 

estudo através de citometria de fluxo, verificamos que havia uma maior quantidade de 

H2O2 aos 30 minutos quando comparamos ao período de 2 horas. A partir destes 

resultados, podemos especular que este aumento no período de espécies reativas de oxigênio 

no período de 30 minutos foi suficiente para diminuir a atividade de LMWPTP, 

garantindo maiores níveis de fosforilação de FAK e Src. Ao contrário, com a queda da 

quantidade de H2O2 no sistema, possivelmente liberou LMWPTP para atuar em seus 

substratos fisiológicos: potencialmente FAK e Src.  
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Para validarmos este raciocínio e sair de ações especulativas, resolvemos conduzir 

ensaios funcionais, onde a presença de LMWPTP foi monitorada através de ferramentas  

biotecnológicas  de   silenciamento  e  super-expressão,  como  já  proposto 

anteriormente (Zambuzzi et al., 2008). De forma positiva à nossa expectativa, osteoblastos 

silenciados para LMWPTP apresentaram um maior perfil de fosforilação de FAK e Src, 

quando comparado ao grupo controle. Por outro lado, de forma inversa, mostramos que 

osteoblastos transfectados com plasmídeo funcional para expressão de LMWPTP 

apresentaram uma diminuição em ambos resíduos de fosforilação estudados. Estes dados 

fortemente indicam que LMWPTP exerce papel na ativação de FAK e Src, certamente 

conduzindo os mecanismos de ativação transiente destas PTKs. 

Adicionalmente, um ponto que nos chamou atenção foi que com 2 horas a 

quantidade de H2O2 estava diminuída, o que nos sugere o envolvimento de uma 

maquinaria anti-oxidante. Para estimar estes eventos, decidimos avaliar a atividade de duas 

enzimas responsáveis por estes mecanismos: catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). 

Nossos resultados mostraram que houve um aumento na atividade de ambas as enzimas no 

período de 2 horas, exatamente onde verificamos previamente uma diminuição na 

quantidade de H2O2. Assim, a redução na produção de H2O2 poderia estar relacionado à 

maior atividade de CAT e SOD durante este período e tais condições favorecem a atividade 

da PTP (Groen et al, 2005; Zambuzzi et al, 2008). Operando juntamente com outro 

conjunto de enzimas, a atividade de SOD é dependente de Cu2+ e Zn2+, os quais são 

considerados cofatores da reação (Craven et al., 2001), onde ocorre a dismutação do radical 

superóxido em peróxido de hidrogênio e oxigênio. Por outro lado, em sintonia, a CAT 

converte peróxido de hidrogênio em água e oxigênio molecular (Barreiros et al., 2006). 

Nossos dados suportam a idéia de formação de complexo supra-molecular entre 

FAK/Src/LMWPTP, o qual é finamente modulado pela quantidade de ROS. Este 

complexo explicaria a resposta imediata e transiente a diferentes estímulos externos. 

Como mostrado neste trabalho, durante as primeiras 2 horas de adesão de 

osteoblastos, modificações morfológicas ocorrem, destacando-se dois eventos celulares 

distintos: 1) 30 minutos - adesão inicial, contendo predomínio de células arredondadas e 2) 
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2 horas - espraiamento (spreading), onde as células apresentaram-se mais achatadas, com 

uma maior área de interação com a superfície. Baseado nestes aspectos, a ativação transiente 

de FAK certamente interferiu nestas modificações morfológicas, garantindo, ao período de 

2 horas, uma menor ativação dos pontos de adesão focal, facilitando, assim, mecanismos de 

projeções citoplasmáticas e crescimento do volume celular. 

Neste sentido, outro ponto ainda merece atenção: afinal, podemos reforçar que 

FAK é um bom parâmetro para predição da qualidade biológica da interação 

célula/material? Com base nos resultados alcançados neste trabalho, para propormos FAK 

como uma proteína biomarcadora da interação célula-material, uma análise concomitante 

dos aspectos morfológicos celulares deverá ser levado em consideração, visto que, nas 

primeiras 2 horas de tempo de adesão, mostramos que há uma modulação fisiológica 

rigorosa em seu estado de fosforilação (Tyr-397), baixando seus níveis ao final de 2 horas, 

mecanismo este importante para que o ocorra seu espraiamento. Extrapolando para ensaios 

técnicos, onde o objetivo é avaliar novos materiais, podemos considerar que um bom 

material permitirá que estes eventos ocorram, possibilitando com o espraiamento, uma 

maior área de contato celular com a superfície do mesmo. 

Assim, pretendemos que o fruto deste trabalho possa ser transferido ao setor 

produtivo, auxiliando o desenvolvimento de novos materiais (Smart materials), ou mesmo 

novas superfícies bioativas, capazes de gerar respostas biológicas previsíveis (Zambuzzi et al., 

2011), onde um melhor desempenho na interação célula-material possa representar um 

menor período de osseointegração de implantes, impactando no retorno do indivíduo à 

sociedade, trazendo-o de volta ao trabalho e a vida economicamente ativa. 
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8888. CONSTATAÇÕES. CONSTATAÇÕES. CONSTATAÇÕES. CONSTATAÇÕES    

De acordo com os resultados obtidos constatamos que: 

• Osteoblastos sofrem profundas modificações morfológicas durante adesão e 

espraiamento; 

• Há um fino controle de ROS pelo sistema anti-oxidante na transição: 

adesão/espraiamento de osteoblastos; 

• Fosforilação de FAK e Src são modulados em 30 min e 2 horas; 

• Expressão de LMWPTP não varia durante adesão de osteoblastos; 

• Condição metabólica sugere modulação de LMWPTP por ROS; 

• Osteoblastos silenciados para LMWPTP apresentam maior fosforilação de FAK 

(Y397) e Src (Y416); 

• Osteoblastos super-expressando LMWPTP apresentam uma menor fosforilação de 

FAK e Src. 
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9999. CONCLUSÃO. CONCLUSÃO. CONCLUSÃO. CONCLUSÃO    

 

Juntos, nossos resultados sugerem, pela primeira vez, a formação de um complexo 

supramolecular regulado por ROS, envolvendo FAK, Src e LMWPTP, responsável pela 

resposta imediata e transiente durante adesão de osteoblastos. Estes resultados podem ser 

úteis na produção de um “smart” material o qual realçaria a adesão celular e conduziria para 

uma resposta biológica mais previsível, podendo reduzir gastos públicos de saúde por 

diminuir o tempo de convalescência do paciente e, consequentemente, diminuir as 

necessidades especiais requeridas durante tempo de internação. 

A partir destas conclusões, nossa perspectiva futura é a realização destes 

experimentos com materiais que, futuramente, podem ser comercializados no mercado, 

como o titânio com novos tratamentos e outros biomateriais, a fim de validá-los em etapas 

iniciais, pré-clínicas. 
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