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RESUMO 

Nanopartículas de ácido poli-lático (PLA-NPs) são NPs poliméricas com vantagens 

em relação as NPs metálicas tal como, a habilidade para manutenção dos níveis terapêuticos 

do fármaco durante períodos prolongados. Apesar de PLA-NPs serem consideradas 

biocompatíveis, dados relacionados com alterações na fisiologia celular são escassos. Neste 

trabalho, avaliamos a biocompatibilidade de PLA-NP nas linhagens celulares humanas 

epiteliais de pulmão A549 através de métodos altamente eficientes e metodologias profundas 

aplicadas ao estudo de nanomateriais, incluindo citotoxicidade, potencial imunomodulatório, 

e efeitos no proteoma das células. Mecanismos endocíticos envolvidos na captação de PLA-

NP tais como, cavéolas, rafts lipídicas, macropinocitose e clatrinas também foram analisados. 

A viabilidade celular e proliferação, determinadas por diversos métodos convencionais e por 

impedância elétrica, não foram alteradas em resposta a PLA-NP. A análise de múltiplos 

mediadores secretados mostrou uma leve redução de IL-12p70 e níveis de VEGF em resposta 

a PLA-NP, enquanto que todos os outros mediadores analisados não foram afetados. No 

entanto, a avaliação no proteoma das células resultou em mudanças internas, expressão 

aumentada e reduzida de proteínas em resposta a PLA-NP, enquanto o marcador de estresse 

celular miR155 foi reduzido. Em duas exposições com STS, PLA-NP aumentou a 

susceptibilidade a morte celular. Por último, PLA-NP foi internalizada rapidamente em 

associação com poços revestidos por clatrina, e também através de rafts lipídicas 

duranteperíodos de exposição mais longos. Em conjunto, estes dados demonstram que PLA-

NP não são tóxicas e não induzem condições inflamatórias extracelulares mas, podem induzir 

modificações nas funções biológicas das células A549, o que deve ser considerado para o 

delivery de fármacos. Além disso, as vias de internalização de PLA-NP que detectamos 

podem contribuir para a melhoria de estratégias de captação seletiva. 

 

Palavras-chave:Nanopartículas; Drug Delivery; Endocitose;Rafts Lipídicas; Clatrina. 

 

  



ABSTRACT 

Poly-lactic acid nanoparticles (PLA-NP) are a type of polymeric NP with advantages 

over metallic NP such as the ability to maintain therapeutic drug levels for sustained time 

periods. Despite PLA-NP being considered biocompatible, data concerning alterations in 

cellular physiology are scarce. Here, we conducted an extensive evaluation of PLA-NP 

biocompatibility in the human lung epithelial A549 cell line through high throughput 

screening methods and in-depth methodologies applied to studying nanomaterials, including 

cytotoxicity, immunomodulatory potential, and effects upon the cells’ proteome. Endocytic 

mechanisms involved in PLA-NP uptake, such as caveolae, lipid rafts, macropinocytosis and 

clathrin-coated pits were also investigated. Cell viability and proliferation were not altered in 

response to PLA-NP determined by numerous standard methods and by real-time electrical 

impedance. Multiplex analysis of secreted mediators revealed a slight reduction of IL-12p70 

and VEGF levels in response to PLA-NP, while all other analyzed mediators were unaffected. 

However, assessment of the cells’ proteome revealed internal changes, both up- and 

downregulated proteins in response to PLA-NP, while miR155 cellular stress markers were 

reduced. In dual exposures with STS, PLA-NP enhanced susceptibility to cell death. Finally, 

PLA-NP were rapidly internalized in association with clathrin-coated pits, and also through 

lipid rafts during longer exposure periods. Altogether, these data demonstrate that PLA-NP 

are nontoxic and do not induce extra-cellular inflammatory conditions, but may induce 

modifications in biological functions of A549 cells, which should be considered when 

designing drug delivery systems. Moreover, the pathways of PLA-NP internalization we 

detected could contribute to the improvement of selective uptake strategies. 

 

Keywords: Nanoparticles; Drug Delivery; Endocytosis; Lipid Rafts, Clathrin. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Materiais nanoestruturados - nanopartículas 

Os materiais nanoestruturados tratam-se de uma nova classe de materiais os quais seus 

constituintes possuem dimensões na escala ≤ 100 nm (1 nm = 10-9 m)(Fig 1) e apresentam 

diversas propriedades únicas e melhoradas em comparação com outros materiais, tais como 

tamanho reduzido e facilidade de funcionalização de superfície. Portanto,têm sido alvo de 

muitos estudos e podem serutilizados para uma ampla variedade de aplicações dependendo do 

seu tamanho, composição físico-química e morfologia.A área que trata da manipulação, no 

que diz respeito às propriedades físicas e químicas, além da aplicação desses materiais 

nanoestruturados é conhecida como nanotecnologia(DENG; GAO, 2016; ADABI et al., 

2016). 

 

 

Figura 1: Escala nanométrica. Comparação entre o tamanho dos nanomateriais com moléculas, microrganismos 

e células. Devido ao seu tamanho reduzido, sua interação com moléculas na superfície e no interior das 

célulastorna-se mais fácil. Adaptado de http://nano.cancer.gov/learn/understanding/. 

Dentre os materiais nanoestruturados estão incluídas as nanopartículas (NPs), que 

podem ser constituídas de diversos materiais (por exemplo, ouro, prata, ferro, titânio, 

polímeros entre outros) eestão sendo amplamente exploradas e comercializadas atualmente 

para diversas finalidades, desde aplicações biomédicas tais como na medicina de diagnóstico, 

delivery de fármacos e terapia antitumoral, incluindo utilização em vários ramos de produção 

industrial abrangendo produtos da indústria alimentícia, têxtil, eletroeletrônica, cosméticos e 

farmacêutica(HASAN, 2016). 

Partículas quimicamente inertes têm sido utilizadas em pigmentos, preenchimentos de 

polímeros e acabamento de superfície além de grandes quantidades de cerâmicas(STARK et 

al., 2015). Por outro lado, NPs de óxido de ferropor apresentarem fortes propriedades 
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magnéticas são utilizadas para separação de produtos biológicos e células, bem como 

orientação magnética dos sistemas de partículas para delivery da droga especifica no 

local.Além disso podem auxiliar no tratamento (pró-fertilizante) de sementes de diversas 

plantas no ramo da agricultura e estarem presentes nas embalagens de alimentos(ZIA; 

PHULL; ALI, 2016).NPs de prata (AgNPs) apresentam eficácia antimicrobiana,bactericida, 

antiviral e contra outros microrganismos, por esse motivo vêm sendo empregadas como 

agentes antimicrobianos no tratamento de água (HASAN, 2016). NPs de dióxido de titânio 

(TiO2-NP), por sua vez, constituem a composição de protetores solares devido suas 

características reflexivas, sabonetes, shampoos, cremes dentais, cosméticos, plásticos, tintas e 

construção, além da sua utilização em produtos alimentícios, como corante (JOVANOVIĆ, 

2015). 

Com o desenvolvimento da nanotecnologia e a crescente utilização desses produtos 

nanoestruturados, a tendência é que essa área continue oferecendo um vasto campo de novas 

oportunidades para crescimento industrial e desenvolvimento econômico e social. 

1.2. Aplicações de nanopartículas na Nanomedicina 

A aplicação da nanotecnologia diretamente na área da saúdeé conhecida como 

Nanomedicina, ou seja, fármacos ou produtos biológicos incorporados às NPs. É setor 

emergente que detém um alcance multidisciplinar envolvendo diversas áreas de interesse, tais 

como, biologia, química, física, engenharia mecânica e química, medicina clínica e ciência 

dos materiais.Tem como objetivo alcançar um melhor direcionamento de fármacos ao alvo 

desejado e, consequentemente, melhorar a eficácia de agentes terapêuticos, reduzir a 

toxicidade farmacológica, e melhorar a eficácia em aplicações que envolvam geração de 

contrastes e técnicas de imagens(BOBO et al., 2016; FAROKHZAD; LANGER, 2006).As 

NPs apresentam ampla aplicabilidade na nanomedicina, incluindo utilização em medicina 

diagnóstica, medicina regenerativa, carreamento de fármacos e terapia antitumoral(LEITE et 

al., 2015). Além disso, algumas NPs possuem propriedades antimicrobianas, sendo assim 

usadas para tratamentos de algumas doenças causadas por microrganismos (PARVEEN; 

MISRA; SAHOO, 2012). 

No que se refere a medicina diagnóstica, NPs metálicas tais como ouro, prata e 

platinasão usadas para detecção de cancer, sistemas de imagem e tratamento propriamente 

dito. Pelo fato de possuírem alta densidade eletrônica, podem ser facilmente observadas por 

microscopia eletrônica além de poderem ser usadas em terapias que utilizamlasers e 

radiofrequência como agentes liberadores de energia(MIRONAVA et al., 2013). As imagens 
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de células e seus processos possuem um papel essencial no que diz respeito a confirmação de 

diagnóstico e terapia, logo, uma variedade de NPs fluorescentes vem sendo desenvolvidas 

para visualização de tumores, avaliação de metástase e imageamentocelular.Além disso, a 

citotoxicidade desencadeada por NPs podem ser utilizadas para em terapias antitumorais, 

melhorando o efeito terapêutico de fármacos(ZHANG and GAO, 2015). 

Um outro exemplo da aplicabilidade das NPs na nanomedicina pode ser observado 

diante do tratamento de doenças no sistema nervoso central (SNC), isso ocorre devido a 

dificuldade que muitos medicamentos encontram para atravessar a barreira hematoencefálica. 

Muitos trabalhos já descrevem NPs como alternativas para carrear esses fármacos, por 

apresentarem a capacidade de atravessar essa barreira e consequentemente alcançar o 

cérebro.NPs descritas com essa capacidade são de dióxido de titânio(TiO2-NP), prata (Ag-

NP), óxido de cobre (CuO-NP), ouro (Au-NP), de polímeros,lipídios entre outros. Os 

principais mecanismos envolvidos no transporte dessas NPs pela barreira hematoencefálica 

apresentam-se por diferentes vias da captação, endocitose mediada por clatrina, cavéolas e 

pinocitose (LEITE et al., 2015). 

NPs não só atuam como efetivos carreadores de fármacos protegendo-os de condições 

fisiológicas indesejáveis e, portanto, conferindo estabilidade, mas também podem permitir 

liberação controlada desses fármacos em seus alvos, consequentemente reduzindo gradientes 

de concentração, efeitos adversos e aumentando o sucesso terapêutico (PARVEEN; MISRA; 

SAHOO, 2012). 

Com a crescente comercialização e consequente utilização desses materiais 

nanoestruturados, tornou-se imprescindível o estudo das interações desses nanomateriais com 

células, tecidos e órgãos humanos, além do monitoramento de seus efeitos a curto e/ou em 

longo prazo de exposição, sendo esses estudos fundamentais para o desenvolvimento e/ou 

melhoria dos produtos disponibilizados para a população.Na tentativa de suprir diversas 

necessidades clínicasno campo da nanomedicina,as NPs podem ser constituídas de diversos 

materiais(ZHANG et al., 2011). 

Dentre os variados tipos de NPs com interesse em aplicações biomédicas, é possível 

incluir as NPs de ouro (AuNP). Atualmente, este tipo de nanomaterial é amplamente utilizado 

na nanomedicina e é considerado biocompatível(DREADEN et al., 2012). As vantagens da 

utilização de AuNPsincluem a facilidade de controle de sua síntese, possibilidade de 

modificação com relativa facilidade de sua estrutura, tamanho e forma, além das suas 

propriedades físico-químicas serem flexivelmente controladas, possibilidade de 

funcionalização de superfície com variadas moléculas(CHEN et al., 2016; PRESS, 2016) e, 
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oque muitos autores consideram: baixa ou nenhuma indução de citotoxicidade (RIZK et al., 

2016; CABUZU et al., 2015PAPASANI et al., 2012).Entretanto, estudos recentes têm 

investigado o potencial citotóxico em diversas linhagens celulares durante a exposição 

àsAuNPs. 

Liu e colaboradores verificaram que em linhagens pulmonares, (A549 e 95D), AuNP 

com 5 nm de diâmetro foram internalizadas com facilidade e encontradas em 

vesículascitoplasmáticas.Os resultados mostraram a inibição da proliferação celular, 

promovendo apoptose e parada no ciclo celular na fase G0/G1. Além disso, essas células após 

tratamento com AuNP com 5 e 10 nm de diâmetro, apresentaram aumento na expressão de 

metaloproteinase da matriz -9 (MMP-9) e na molécula de adesão intercelular - 1(ICAM-1), 

ambas envolvidas na adesão, migração e invasão celular, contribuindo para a metástase do 

câncer(LIU et al., 2014). 

Outros recentes estudos avaliarama citotoxicidade induzida pelo tratamento com 

AuNP em diversas linhagens celulares. Boyles e colaboradores sugeriram que a internalização 

de AuNP está diretamente relacionada a funcionalizaçãoe a carga de superfície. NPs com 

carga de superfície positiva foram captadas pelas células em um intervalo de tempo 

menor.Além disso, a funcionalização de AuNP com quitosana foi relacionada com indução de 

morte celular, desencadeamento de respostas inflamatórias e aumento na citotoxicidade 

emmacrófagos da linhagem THP-1(BOYLES et al., 2015). Chuang e colaboradores avaliaram 

os efeitos biológicos de AuNPs em seis diferentes linhagens celulares, combinando os ensaios 

mais realizados pela comunidade científica para avaliação da citotoxicidade com o 

monitoramento em tempo real da viabilidade celular por impedância elétrica. Os resultados 

obtidos mostraramque AuNP afetaram diversos mecanismos fisiológicos nas células, como 

apoptose desencadeada pela produção de ROS e atraso no processo de ciclo 

celular(CHUANG et al., 2013). 

Chueh e colaboradores, utilizaram diversas linhagens celulares tais como PK-15 (rim 

de porco), Vero (rim de macaco verde africano), NIH3T3 (fibroblasto de camundongo 

embionário) e MRC-5 (fibroblasto de pulmão humano) com a finalidade de avaliar a 

citotoxicidade induzida por AuNPs. Os resultados apresentaram uma diminuição no 

crescimento celular, com diferentes sensibilidadesàs AuNPs para cada linhagem celular.Além 

disso, a presença da NP foi associada com apoptose e/ou resposta de reparo do DNA(CHUEH 

et al., 2015). A exposição às AuNPs também resultou em estresse do retículo endoplasmático, 

clivagem de proteínas do citoesqueleto(NOËL; SIMARD; GIRARD, 2015)e susceptibilidade 

a morte celular por apoptose (LEITE et al., 2015b).Ainda, o tratamento com AuNPs in 
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vivodemonstroulenta depuração em órgãos de camundongos incluindo músculo, fígado, baço 

e rim mesmo após três meses de administração intravenosa (YOU et al., 2014).Vale ressaltar 

que efeitos semelhantes foram observados em ratos(FRAGA et al., 2014). 

NPs de prata (AgNPs), consideradas excelentes agentes antibacterianos e utilizadas em 

medicamentos, embalagens de alimentos, produtos em spray e na indústria têxtil(CHEN et al., 

2016a). Ensaios de citotoxicidade dessas NPs mostram que a toxicidade está relacionada à 

oxidação de íons Ag+, tóxicos para os sistemas biológicos e componentes celulares, gerando 

danos ao DNA,portanto, a toxicidade relacionada com a liberação de Ag no interior celular 

(FARD; JAFARI; EGHBAL, 2015). 

NPs de dióxido de titânio (TiO2-NPs), utilizadas como aditivos em alimentos, 

cosméticos, pigmentos em tintas e em pasta de dentes, podem gerar riscos à saúde caso sejam 

ingeridas em excesso.Empastas de dentes podem gerar efeitos danosos no fígado e 

aparentemente em órgãos reprodutores (JONG; OOMEN, 2016).Além disso, TiO2-NPs 

causam inflamação das vias aéreas, danos às células pulmonares e ao DNA e, mesmo com 

alteração da carga de sua superfície a sua toxicidade não foi minimizada (WALLIN et al., 

2016). 

1.3. Nanopartículas biodegradáveis e biocompatíveis 

Devido a diversos estudos demonstrarem aumento na toxicidade celular tanto em 

sistemas in vitro quanto in vivoapós a interação de diferentesNPs com células, em desafios 

delongo ou curto prazo, emergem como uma alternativa para o carreamento de substâncias 

bioativas NPs que possuem propriedades biocompatíveis e biodegradáveis.Essas NPs vem 

sendo preparadas a partir de polímeros naturais como dextrano, β-ciclodextrina, quitosana 

entre outros, ou polímeros sintéticos, como ácido poli-lático.Esteúltimo polímero é 

considerado biocompatível e biodegradável(MOGOŞANU et al., 2016). Um material é 

consideradobiocompatível quando apresenta uma resposta biológica nula, e biodegradável 

quando pode ser metabolizado e/ou eliminado pelo corpo, portanto, um material apresentando 

tais características pode ser considerado não tóxicoou atóxico (RANCAN et al., 2014). 

Um tipo de NP com grande interesse terapêutico considerada biocompatível e 

biodegradável é a de ácido poli-lático (PLA-NP), polímero utilizado como carreador de 

fármacos, proteínas e genes(HU et al., 2013; SONG et al., 2011; XIA et al., 2012).A 

utilização de PLA-NP foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para 

utilização em humanoscomo nanocarreador(MATTOS et al., 2016).Apresenta diversos 

benefícios, como capacidade de permitir modificação de sua superfície associando-se 
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diferentes pequenas moléculas, como por exemplo peptídeos, anticorpos e ácidos 

nucléicos(Fig 2). Tal funcionalização de superfície contribui para uma melhoria na 

biodistribuição e também paramelhorar o direcionamento de NPs ao alvo.Uma vez que o 

ligante esteja conjugado à NP, seu direcionamento ao alvo desejado torna-se mais 

eficiente(LIANG et al., 2015). Também é necessário ressaltar a capacidade que esse polímero 

possui de prolongar o tempo de exposição, ou seja, a droga pode ser liberada por períodos de 

tempo mais prolongados dentro do alvo, tendo uma maior sustentação dos níveis terapêuticos 

de fármacos. Esse efeito é produzido por sua matriz polimérica que previne a degradação e 

permite o controle da cinética de liberação do fármaco.Além disso, ocorre uma redução na 

opsonização e detecção por macrófagos (HUANG et al., 2015).Portanto,PLA-NPs tendem a 

ganhar mais atenção para a finalidade de carreamento de substâncias com potencial bioativo. 

 

 

 

Figura 2: Representação esquemática da estrutura de nanopartícula polimérica. A superfície de NPs poliméricas 

pode ser modificada, associando-se a diferentes moléculas(MASOOD, 2015). 

A aplicação de PLA-NP também se tornou atrativa em implantes médicos como 

enxerto ósseo e dispositivos de fixação da fratura, uma vez que por ser biodegradável a 

remoção do implante não se faz necessária. PLA também está sendo utilizada em aplicações 

industriais de bens de consumo duráveis (carros e produtos médicos) e não-duráveis 

(embalagens e artigos médicos de curto prazo)(CASTRO-AGUIRRE et al., 2016). 
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Estudos avaliaram o potencial citotóxico de PLA-NP em diferentes linhagens 

eucarióticas, como CHO-K1 (MOORKOTH; NAMPOOTHIRI, 2014), HEK293 

(BASARKAR et al., 2007), epitélio pigmentar da retina (BEJJANI et al., 2005), MCF-7 e SK-

BR-3 (linhagens de células de câncer de mama)(MATTU et al., 2013), A549 (HARUSH-

FRENKEL et al., 2010), carcinoma de laringe humana Hep-2 (MATTOS et al., 2016), e 

outros tipos celulares. Esses estudos indicaram a ausência de toxicidade de PLA-NP através 

da análise da reação de produção de formazana sendo associado àatividade mitocondrial, sem 

considerar outros parâmetros celulares. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é realizar 

uma análise mais ampla da avaliação dos efeitos citotóxicos de PLA-NP esuas modificações 

celulares. Isso inclui as análises do nível intracelular de ATP, proliferação celular 

determinada por impedância elétrica, liberação de citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento, proteínas intracelulares, níveis de mRNA e miRNA relacionados a toxicidade 

celular, estresse e inflamação. 

O sistema respiratório, bem como a mucosa oral, sistema gástrico e pele são 

considerados as principais vias de contato e entrada de materiais nanoestruturados no corpo 

humano. No processo respiratório, por exemplo, partículas de pequena dimensão em 

suspensão no ar são aspiradas e entram diretamente em contato com células epiteliais 

pulmonares(OOSTINGH et al., 2013). Contudo, os mecanismos que envolvem o processo de 

internalização celular de nanopartículas e suas consequências relacionadas a toxicidade após 

contato precisam ser melhor elucidados. A linhagem celular epitelial de pulmão humano 

A549 foi utilizada nesse trabalho, uma vez que o trato respiratório é uma das rotas mais 

importantes de administração e de rápida absorção utilizada para os nanocarreadores. 

1.4. Mecanismos endocíticos envolvidos na captação de NPs 

Para um aperfeiçoamento na investigação das aplicações biomédicas que as NPs 

podem apresentar, principalmente em delivery de fármacos, e o desenvolvimento dessa área é 

imprescindível compreender os mecanismos envolvidos durante a interação de NPs com as 

células e, consequentemente a maneira como ocorre a internalização das mesmas. Algumas 

características apresentadas pelas NPssão capazes de influenciaras interações das mesmas 

com as células tais como, forma, tamanho, carga da superfície emodificações da superfície 

(para melhorar o direcionamento ao alvo)(Fig 3). Por outro lado, as peculiaridades da 

membrana das células em contato com as NPs também influenciarão na forma como essa 

interação vai ocorrer como por exemplo, fluidez da membrana e os tipos, a densidade e a 

reciclagem dos receptores(ADJEI et al., 2014). 
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Figura 3: Características das NPs. As NPs podem ser compostas por diferentes características, diferentes 

materiais, propriedades física e química e funcionalização com diversos ligantes(CHOU et al., 2011). 

As células possuem a capacidade de internalizar moléculas. Este processo é 

fundamental para sua sobrevivência, sinalização intracelular e desempenho de outras funções. 

Nutrientes, anticorpos, fatores de crescimento e moléculas grandes polares que não são 

capazes de serem difundidas livremente pela membrana podem ser internalizados por 

diferentes mecanismos endocíticos. Atualmente, sabe-se que existem diversas vias endocíticas 

atuando na internalização dessas moléculas e também de NPs. As vias pelas quais as NPs são 

internalizadas dependem além do tipo de célula, também de características das NPs tais como, 

composição, carga e tamanho (KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015). 

Nesse trabalho os mecanismos endocíticos envolvidos na captação de PLA-NP foram 

investigados, tendo em vista a necessidade de compreender melhor os mecanismos de 

internalização dessas NPs com potencial aplicação na nanomedicina. Algumas das vias 

endocíticas que são melhores caracterizadas atualmente em células não fagocíticas são: 

endocitose mediada pormacropinocitose, por cavéolas, por clatrina (clathrin-coated pits) e por 

rafts lipídicas (lipid rafts), as quais estão descritas abaixo. 

1.5. Endocitose mediada via rafts lipídicas 

Rafts lipídicas são microdomínios, ou plataformas especializadas da membrana 

plasmática de células eucarióticas, consideradas pequenas (10 – 200 nm), dinâmicas e 

heterogêneas. São ricas em colesterol e esfingolipídios, além detipos variados de proteínas 

serem encontradas nessas plataformas.Dentre as proteínas ancoradas conhecidas, podemos 
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citar caveolina, flotillina, proteínas de sinalização (quinases da família Src), 

receptoresacoplados à proteína G e proteínas ligadas ao colesterol. Os componentes da raft 

estão ligados por diversas interações tais como, pontes de hidrogênio, forças de Van der 

Walls, dispersão de London.Podem também estarem ancorados e protegidos por redes de 

proteínas e interações com os próprios lipídios,dessa forma, levando a formação dos 

microdomíniosque estão organizadosno que denomina-se fase líquida ordenada ou rafts 

lipídicas. Essas estruturas comportam muitos receptores e moléculas regulatórias, tornando-as 

fundamentais como plataforma para transdução de sinais. Dentre suas variadas funções, atuam 

como plataformas de sinalização celular facilitando a interação entre proteínas de uma via de 

transdução de sinal, estão também envolvidas com a endocitose de partículas e proteínas em 

eventos fisiológicos. Existem dois tipos de rafts lipídicas: planas e cavéolas. A diferença se 

caracteriza pela presença de proteínas conhecidas com caveolinas, que formam invaginações 

em forma de balão, por outro lado, as rafts planas são domínios de membrana contínuos e sem 

invaginações compostas principalmente por proteínas denominadas como flotillinas-2 (Flot-

2)(COLIN et al., 2016; DELMAS et al., 2013; NEUMANN; ITANO; JACOBSON, 2010; 

VARSHNEY; YADAV; SAINI, 2016; WEI et al., 2013). 

O processo de endocitose de NPs é baseado no reconhecimento entre ligantes na 

superfície das NPs com receptores de membrana, em seguida, a adesão e ligação ao receptor a 

membrana plasmática engloba as NPs e as envolve em uma vesícula intracelular chamada 

endossomo. Esta por sua vez irá carrear as NPs para o interior das células, com destino ao 

endossomo tardio e, em seguida aos lisossomos, podendo ser degradas, recicladas ou 

dependendo das características das NPs elas podem resistir a esses processos e atingirem seu 

alvo(KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015). 

1.6. Endocitose dependente de cavéolas 

Cavéolas são descritas como rafts lipídicas especializadas que formam micro 

invaginações na membrana plasmática, possuem cerca de 50 – 100 nm. Essas estruturas estão 

associadas a expressão de caveolinas, proteínas que formam o revestimento das cavéolas e são 

mais abundantes em células musculares, fibroblastos, adipócitos, células endoteliais e em 

células epiteliais estão presentes principalmente na superfície basolateral.São ricas em 

esfingolipídios, colesterol, proteínas e lipídios ancorados.Além disso, são estáveis,associam-

se a estruturas da membrana celular e possuem diversas funções além da formação de 

vesículas para endocitose de partículas.Influenciam na transdução de sinal e regulação 

lipídica(KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015). 
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Os principais grupos de proteínas que constituem as cavéolas são da família das 

caveolinas e cavins. As caveolinas constituem uma família de três proteínas integrais de 

membrana caveolina-1, caveolina-2 e caveolina-3.As três atuam e alteram a dinâmica das 

rafts de forma que estão fortemente ligadas para formar uma rede e a partir dela ao colesterol 

e esfingolipídios. Caveolina-1 atua no transporte de lipídios entre a membrana e organelas, 

garantindo a homeostase, alterando a composição da membrana de acordo com a necessidade, 

sendo assim essencial para a biogênese caveolar. Caveolina-2 atua como proteína acessória de 

caveolina-1, não sendo capaz sozinha de ligar-se diretamente ao colesterol sem a interação 

com caveolina-1 e consequentemente não forma a cavéola sozinha. Caveolina-3por sua vez 

não necessita de caveolina-1 para formação de cavéolas, são expressas principalmente nas 

células de músculo estriado(esquelético e cardíaco) formando cavéolas nessas 

células.Geralmente é conhecida como isoforma de caveolina especifica de músculo, além de 

compartimentalizarem receptores específicos de sinalização de células musculares, 

modulando os sinais e as funções dessas células(FARACI et al., 2003; LAJOIE; NABI, 2010; 

LIU et al., 2002; RAZANI; WOODMAN; LISANTI, 2002; REEVES; THOMAS; SMART, 

2012; SOWA, 2011; WILLIAMS; LISANTI, 2004; XU et al., 2015). 

Cavins são proteínas adaptadoras que atuam em cooperação com as caveolinas e 

regulando a formação das cavéolas. Possuem quatro isoformas cavin-1, cavin-2, cavin-3 e 

cavin-4. Cavin-1 é fundamental para as cavéolas serem estáveis e imóveis, devido a 

estabilidade que fornecem às caveolinas. Sua ausência causa diminuição no tamanho de 

caveolina-1 na membrana plasmática, além de aumento na mobilidade lateral, sendo assim 

importantes para a biogênese das cavéolas (XU et al., 2015). Cavin-2 acredita-se que atue 

estabilizando os níveis de expressão de ambas as proteínas, caveolina-1 e cav-1. Cavin-3 atua 

na formação de vesículas das cavéolas (cavicles) e sua ausência prejudica o tráfego 

intracelular. Cavin-4 ainda não foi esclarecido seu papel na regulação das cavéolas entretanto, 

está associada a doenças no músculo (esquelético ou cardíaco)(CHIDLOW; SESSA, 2010). 

A endocitose de NPs mediada por cavéolas ocorre com o reconhecimento e 

consequente ligação dos receptores presentes na superfície das célulascom os ligantes das 

NPs. Em seguida, caveolina-1 polimeriza e forma uma rede cobrindo toda a invaginação.A 

GTPasedinamina-2é recrutada para formar uma espécie de “gargalo” e logo após, separar a 

vesícula formada da membrana para que ocorra a internalização para o citosol. A vesícula 

contendo o material internalizado (vesícula primária de endocitose) move-se em direção ao 

caveossomo, sendo direcionado para o complexo de Golgi ou retículo endoplasmático(Fig 

4)(KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015). 
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Figura 4:Etapas da internalização de NPs via cavéolas. 1)NPs são reconhecidas através dos seus ligantes pelos 

receptores celulares. 2) Ligante da NP liga-se ao receptor da célula. 3) NPs presas nas cavéolas. 4) Dinamina2 

recrutada para a cavéola, liberando a vesícula da membrana para o interior do citosol. 5) Vesículas em direção 

aos caveossomos. 6) e 7) NPs internalizadas eventualmente deslocam-se para o retículo endoplasmático e 

complexo de Golgi (KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015). 

1.7. Endocitose mediada por macropinocitose 

Macropinocitose é uma via endocítica, dependente de actina e não-seletiva, que 

permite a captação de grandes quantidades do meio extracelular tanto de fluidos, como de 

sólidos.O material internalizado se concentra em vacúolos chamadas macropinossomos, 

possuem tamanho considerado grande (0,2 µm – 0,5 µm) e não possuem 

revestimento(EGAMI et al., 2014; KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015; LIM; 

GLEESON, 2011). 

A via de macropinocitose é normalmente iniciada em resposta a um estímulo externo 

como, fator de crescimento epidermal (EGF), fator de crescimento derivado das plaquetas e 

outros capazes de desencadear a ativação dos receptores tirosina quinase presentes nas 

células. Uma vez ativada, uma cascata de sinalização é desencadeada resultando no 

remodelamento do citoesqueleto de actina e formação de uma membrana de projeção que se 

funde de volta com a membrana plasmática encapsulando o material extracelular.É nesse 

momento que os macropinossomos são criados. Após o material a ser endocitado estar preso 

nos macropinossomos, seu destino pode ser direcionamento para lisossomos ou reciclados em 
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vacúolos na superfície da célula. As proteínas que atuam na formação dessa projeção de 

membrana e regulam a macropinocitose são as pertencentes a superfamília Ras de 

GTPases(Fig 5)(EGAMI et al., 2014; KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015; 

KERR; TEASDALE, 2009; LIM; GLEESON, 2011). 

O processo de endocitose via macropinocitose possui papel fundamental em processos 

fisiológicos e patológicos por atuarem na captação de nutrientes, antígenos, microrganismos 

peptídeos e etc. Diversos patógenos intracelulares, vírus e alguns protozoários invadem as 

células via macropinocitose, dessa forma essa via de internalização é componente importante 

para a da saúde e também em doenças(CARVALHO et al., 2015). 

 

 

Figura 5:Etapas da internalização de NPs via macropinocitose.1) Membrana englobando NPs. 2) Formação do 

macropinossomo. 3) Fusão do macropinossomo com lisossomo, consequentemente degradando o conteúdo do 

macropinossomo. 4) O conteúdo do macropinossomo é reciclado em vacúolos para a superfície 

celular(KAFSHGARI; HARDING; VOELCKER, 2015). 

1.8. Endocitose mediada por clatrinas 

O processo de internalização de moléculas através da formação progressiva e 

sequencial de vesículas revestidas por clatrina é conhecido como endocitose mediada por 

clatrina (CME). A principal proteína envolvida na formação de vesículas revestidas por 

clatrina é a proteína adaptadora AP-2, presente na membrana plasmática. As vesículas 

revestidas por clatrina deformam a membrana formandoinvaginação,em seguida, forma-se um 

broto vesicular que amadurece e as vesículas desprendem-se da membrana num processo 

dependente de dinamina-2.Dinamina-2, classificada como GTPase, é fundamental para os 
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eventos de CME e é recrutada para vesículas revestidas por clatrina, onde como se comporta 

como “um colar no pescoço”.Devido a alterações na conformação da vesícula mediada pela 

dinamina-2, ocorre uma fissão na membrana e vesículas revestidas por clatrina são liberadas 

para o interior celular. Em seguida, ocorre um desencapsulamento do conteúdo da vesícula e a 

fusão com o endossomo onde o material é depositado(Fig 6)(MULCAHY et al., 2014; 

POPOVA; DEYEV; PETRENKO, 2013). 

 

 

Figura 6: Etapas da internalização de NPs via endocitose mediada por clatrina. 1) NPs sendo reconhecidas por 

receptores celulares. 2) Ligação entre receptor celular e ligante da NP. 3) Ligante-receptor dentro dos pits de 

clatrina na superfície celular. 4)Pits revestidos saem da membrana plasmática para a forma intracelular, vesículas 

mediadas por clatrinas. 5) O conteúdo dessas vesículas édesencapsuladoe fundem-se com o endossomo inicial. 

6) Após endossomo inicial, endossomo tardio e lisossomos, com gradativa diminuição do pH. 6) a- e 6) b- Pode 

ocorrer a reciclagem do conteúdo do endossomo para o exterior da célula. 7) a- b- e c- Endossomo tardio pode se 

fundir com outro endossomo, resultando na liberação endossomal, ou chegam nos lisossomos e no Golgi. 8) As 

NPs que escaparam dos endossomos podem ser liberadas no citossol ou seguem para seu alvo (KAFSHGARI; 

HARDING; VOELCKER, 2015). 

 

Diante do exposto é importante considerar o envolvimento dessas estruturas de 

membrana na internalização de NPs, tornando essas estruturas importantes no 

desenvolvimento de carreadores farmacológicos. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é investigar as repercussões da exposição da linhagem 

celular A549 à PLA-NP e as vias endocíticas envolvidas em sua internalização. 

2.1. Objetivos específicos 

1) Caracterizar o diâmetro e a dispersão de PLA-NP no meio de cultura utilizado. 

2) Investigar o potencial citotóxico de PLA-NP na linhagem celular A549. 

3) Avaliar a resposta celular no que envolve secreção de citocinas, quimiocinas e fatores 

de crescimento após interação com PLA-NP. 

4) Determinar o perfil proteômico intracelular após interação com PLA-NP. 

5) Investigar as vias endocíticas envolvidas com a captação de PLA-NP. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Nanopartículas e reagentes 

Nanopartículas esféricas e monodispersas PLA-NP, não-fluorescentes e verde-

fluorescentes contendo o corante Coumarin-6(excitação/emissão: 457/494 nm), com 

concentração de 1.05x1013partículas/mL e 6,6 mg/mL diluídas em água ultrapura foram 

utilizadas nos experimentos.PLA-NPs com média de tamanho de 81 nm foram adquiridas do 

Laboratoire de Biologie Tissulaire et d’Ingénieurie Thérapeutique (LBTI), Instituto de 

Biologia e Química de Proteínas (IBCP) da Universidade de Lyon.As nanopartículas não-

fluorescentes foram utilizadas em ensaios que a detecção de luz nãoera necessária. 

O meio RPMI 1640 utilizado foi suplementado com L-glutamina e soro fetal bovino 

(SFB), adquiridos da Gibco BRL (Grand Island, NY, USA). Genisteína, metil-β-ciclodextrina 

(MCD) e amilorida foram adquiridos de Sigma Chem. Co (Saint Louis, MO, EUA). Pitstop-2 

foi adquirido de Abcam Biochemicals (Cambridge, Reino Unido). 

3.2. Caracterização das Nanopartículas 

PLA-NPs verde fluorescentes ou não fluorescentes, foram diluídas em meio de cultura 

nas mesmas concentrações em que foram utilizadas nos experimentos. 

A fim de diluir PLA-NP para análise por microscopia eletrônica de transmissão, foi 

utilizado meio de cultivo sem SFB. Suspensões de nanopartículas, 10µL, foram aplicadas nas 

grades e após secarem as imagens foram adquiridas utilizando o microscópio eletrônico de 

transmissão LEO 912 AB Omega (Zeiss, Oberkochen) operado a 120kV com cátodo LaB6. 

Para análise do diâmetro hidrodinâmico das NPs e índice de polidispersão, as PLA-

NPs foram diluídas em meio completo e incubadas em garrafas de cultivo celular nas mesmas 

condições que mantivemos as nossas culturas, porém, sem células. Então, 1mL de amostra foi 

transferida para uma cubeta para a análisesubsequente de espalhamento de luz dinâmico 

(DLS) e potencial zeta no aparelho Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd, 

Worcestershire, UK). 

3.3. Cultivo de Células 

A linhagem celularA549, livre de contaminação por micoplasma verificada através do 

kitMycoAlert Mycoplasma Detection (Lonza, Bazel, Switzerland),foi utilizada não excedendo 

20 passagens e cultivadas na concentração de 5x104 células/cm² em placas de 96, 24, ou 8 

poços Millicell EZ (Milipore Corp., Billerica, MA, USA), de acordo com o experimento 

realizado. As células foram mantidas como monocamadas subconfluentes em meio completo 
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RPMI (10% SFB) de acordo com as recomendações do ATCC Laboratories. PLA-NP foi 

previamente diluída em temperatura ambiente, vortexada por 1 min e adicionada às células 

em diferentes concentrações por 24h depois do plaqueamento das mesmas (2, 20, 100 e 200 

µg/mL, ou 3.36x109, 3.36x1010, 1.68x1011 e 3.36x1011 partículas/mL, respectivamente).Após 

24, 48 e/ou 72h de tratamento, os sobrenadantes foram coletados e as células utilizadas nos 

procedimentos experimentais. 

Para os inibidores de endocitose utilizados nos ensaios de captação, a concentração de 

tratamento e avaliação da toxicidade dependente do tempo foi específica para cada 

reagentesendo as condições subtóxicas utilizadas nos experimentos finais. As concentrações 

usadas foram 200 µM de genisteína para cavéolas, 2 mM de MCD para rafts lipídicas, 1,5 

mM de amilorida para macropinocitose, todos com 40 min de incubação, e 12,5 µM de pitstop 

2 para clatrinas por 10 min. Após a incubação com os inibidores de endocitose, as células 

foram lavadas e em seguida incubadas com 20 µg/mL de PLA-NP por 1 ou 4h. O controle 

positivo de morte celular foi obtido pela incubação das células com 1% de triton X-100 

(TX100) durante 20 min. A absorbância, fluorescência e luminescência foram avaliadas 

atravésdo leitor de microplaca Tecan Infinite 200PRO. Interferências intrínsecas de NP foram 

medidas com os respectivos reagentes sem células e subtraídos dos grupos experimentais. 

3.4. Ensaio de MTT 

Para avaliar a viabilidade celular após exposição à PLA-NPpor métodos 

colorimétricos, as células A549 foram lavadas duas vezes com 100 µL de PBS.Meio completo 

contendo 0,15 mg/mL MTT (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium 

bromide(Sigma Chem. Co., Saint Louis, MO, USA) foi adicionado em seguida às células. 

Após 3h de incubação a 37°C e 5% de CO2, o sobrenadante foi descartado, as células foram 

lavadas duas vezes com PBS e homogeneizadas com 100 µL DMSO para lise celular e 

solubilização da formazana gerada. A absorbância foi detectada no comprimento de onda de 

480 nm com leitura de referênciaem 690 nm. 

3.5. Análise nos níveis intracelulares de ATP 

As células foram lisadas com tampão CelLytic M lysis contendo 1% do coquetel 

inibidor de protease, de acordo com as recomendações do fabricante (Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA). Em seguida, as amostras foram transferidas para placas pretas de 96 

poços de fundo chato, e a solução de reação contendo luciferase recombinante e seu substrato 
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ᴅ-luciferina (ATP Determination Kit, Molecular Probes, Eugene, OR, USA) foi adicionada. 

Após a incubação por 10 min a 28°C a luminescência foi quantificada. 

3.6. Ensaio de liberação de lactato dehidrogenase (LDH) 

A liberação de LDH foi determinada com o kit comercial colorimétrico não radioativo, 

CytoTox 96 Cytotoxicity (Promega, Madison, WI, USA). O controle positivo foi realizado 

através do tratamento das células com 1% TX100 por 20 min. Após o tratamento com PLA-

NP, 30 µL do sobrenadante celular foram transferidos para uma nova placa de 96 poços 

seguida da adição de 30 µL do substrato. Depois de 20 min de incubação em temperatura 

ambiente e na ausência de luz, 30 µL da solução de parada foi adicionada em cada poço. O 

desenvolvimento da cor foi proporcional ao número de células com rompimento da membrana 

plasmática. A absorbância foi detectada no comprimento de ondade 490 nm. 

3.7. Monitoramento celular em tempo real por impedância elétrica 

As células foram cultivadas na concentração de 5x10³ em 100 µL de meio completo 

por poço, em placa de 96 poços do tipo E-Plate View xCELLigence RTCA SP contendo 

microeletrodos de ouro no fundo dos poços (ACEA Biosciences, San Diego, CA, USA). Essa 

metodologia é suficientemente sensível para avaliar pequenas diferenças de resposta da célula 

a uma grande variedade de estímulos. Depois do procedimento inicial de calibração do 

sistema recomendado pelo fabricante e propagação das células por 24h, o instrumento foi 

programado para monitorar a proliferação celular e citotoxicidade a cada hora em um período 

total de 96 h. PLA-NPs foram adicionadas após as primeiras 24 h do plaqueamento e 

permaneceram nas células durante as 72 h seguintes de monitoramento. 

A impedância celular é representada pelo índice celular (CI) = (Zi − Z0) 

[Ohm]/15[Ohm], onde Z0é a resistência do branco e Zié a resistência em um ponto de tempo 

individual. O índice celular normalizado foi determinado como índice celular em um ponto de 

tempo específico (CIti) dividido pelo índice celular no ponto de tempo de normalização 

(CInml_time). Os dados foram gerados automaticamente e processados por um programa 

instalado em computador acoplado ao equipamento, para subsequente análise. 

3.8. Análise de múltiplos produtos secretados 

A determinação das proteínas secretadas pelas células A549 em consequência da 

exposição das mesmas a PLA-NP foi realizada através da tecnologia Luminex xMAP com um 

kit contendo esferas magnéticaspara análise de 27 analitos secretados oriundos da mesma 
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amostra (painel 27-plex: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL10, IL-12 

(p70), IL-13, IL-15, IL-17, eotaxin, bFGF, GCSF, GM-CSF, IFN-γ, IP-10, MCP-1 (MCAF), 

MIP-1α, MIP-1β, PDGF-BB, RANTES, TNFα, VEGF). O controle positivo da liberação de 

mediadores pró-inflamatórios foi realizado pela incubação com 20 ng/mL de TNFα durante os 

respectivos intervalos de tempo. O desenvolvimento do ensaio foi realizado seguindo as 

recomendações do fabricante do kit, em equipamento e software específicos. 

3.9. Ensaio de proteômica 

As células foram cultivadasa 37°C e 5% de CO2, na concentração de 3x105em garrafas 

de cultivo de 75 cm² e, em seguida, tratadas com 20 ug/mL de PLA-NP durante 24 h. Após a 

exposição das células à PLA-NP as garrafas foram lavadas três vezes com PBS gelado, sendo, 

em seguida, destacadas da garrafa de cultivo com auxílio de um Cell Scraper (Thermo 

Scientific, Inc., San Jose, CA). A suspensão celular resultante foi centrifugada a 1500g por 5 

min, o sedimento foi ressuspenso em tampão de lise [30mM Tris (BioRad, Hercules, CA), 7M 

de uréia (GE Healthcare Life Sciences, São Paulo, SP), 2M de Thioureia (GE Healthcare), 5% 

SDC (Thermo Scientific, Inc.) e 1% de coquetel inibidor de protease (Sigma-Aldrich Co.), em 

pH 8,5] e vortexado por 30 s em potência máxima, seguindo de incubação no gelo por 4h. 

Após este período, as amostras foram centrifugadas a 12.000g por 30 min a 4ºC, o 

sobrenadante foi coletado e armazenado a -20ºC ou seguiu para a etapa posterior.As proteínas 

solúveis foram recuperadas e quantificadas por 2-D Quant kit (GE Healthcare, USA) seguido 

por processamento das amostras para análise por espectrometria de massas. Tripsina porcina 

(Promega, USA) foi utilizada para a digestão de proteínas que foram previamente reduzidas e 

alquiladas através da incubação com ditiotreitol (DTT) e iodoacetamida (IAA), 

respectivamente. Peptídeos trípticos foram analisados por cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas (LC-MS/MS) usando sistema nanoACQUITY UPLC acoplado a 

Synapt G1 High Definition Mass Spectrometer (Waters, USA).Foi utilizada uma fonte de 

ionização ESI adaptada para vazões baixas, na faixa de nL/min,com um segundo spray que 

possui GFP ou um padrão de peso molecular e concentração conhecida.As proteínas digeridas 

foram dessalinizadas utilizando coluna Trap Symmetry C18 (Waters, USA). A mistura de 

peptídeos foi eluída com um gradiente de ácido fórmico de água/ACN 0,1% através de coluna 

Symmetry C18 (150 µm) capilar. Os dados foram adquiridos em modo de espectrometria de 

massa de expressão (MSE). As amostras foram inicialmente executadas uma vez em 

sequência para a normalização pelo método de contagem de íons. Então, as amostras 

normalizadas foram analisadas em triplicatas por espectrometria de massa. Os dados de LC-



28 
 

MS/MS foram processados pelo software ProteinLynx 2.0 (Waters, USA) para pesquisa em 

um banco de dados de proteínas humanas a partir do UniProt Protein Knowledgebase 

(http://www.uniprot.org/uniprot/?query=Human&sort=score). 

3.10. Reação quantitativa da cadeia de polimerase em tempo real (qPCR) 

O RNA total foi extraído das células A549 após tratamento por 72h com 20 µg/mL de 

PLA-NP usando miRNeasy mini kit (Qiagen, USA) de acordo com as instruções do 

fabricante. A quantidade e pureza do RNA total foi avaliada com um espectrofotômetro UV 

(NanoDrop 2000, Thermo Fisher Scientific Inc, MA, USA) pela proporção de A260/280 e 

260/230, utilizando apenas os RNAs que apresentaram valores igual ou superior a 2,0 e 1,8, 

respectivamente. A integridade do RNA extraído foi avaliada em gel de agarose a 1% corado 

com gel red (Biotium, CA, USA). O material foi armazenado a -80°C até o momento da 

análise da expressão gênica. Para análise da expressão de TP53, PCNA e PPARγ mRNA, 

todos os reagentes foram adquiridos da Applied Biosystems, USA. O qPCR foi realizado 

usando o AgPath-ID one-step RT-PCR kit. Resumidamente, o RNA purificado foi transcrito 

reversamente e amplificado. mRNAs individuais foram quantificados com o 7500 Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems, USA) usando TaqMan Gene Expression Assays (TP53-

Hs01034249_ml, PCNA- Hs00427214_gl, PPARγ – Hs01115513_ml). Os genes de 

referência CASC3 (susceptibilidade a câncer candidato gene 3) e RPL10 (que codifica as 

proteínas ribossomal 60S L10) foram usados como controles internos. As condições dos 

ciclos térmicos foram feitos por 10 min a 45°C, 10 min iniciais ativação PCR a 95°C 

(AmpliTaq Gold activation) seguido por 40 ciclos de 95°C por 15 s e 60°C por 45 s. 

Para análise de miRNA, a síntese de cDNA foi realizada utilizando TaqMan 

MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, USA). Placas de PCR Array 

contendo primers específicos foram utilizadas para detectar miRNAs que atuam nos processos 

de inflamação e morte celular: let-7a, miR21, miR125b, miR155. miR17-5p foi selecionado 

como controle interno. Os parâmetros do ciclo eram constituídos por 10 min a 95°C, seguido 

por 40 ciclos de 15 s a 95°C e 1 min a 60°C de acordo com o fabricante. O 2-ΔΔCt método foi 

realizado para comparar as diferenças de expressão relativa. 

3.11. Ensaio caspases-3/7 

As células foram cultivadas na concentração de 5x103, a 37°C e 5% de CO2, em placa 

preta de 96 poços de fundo chato. Foram previamenteincubadas com PLA-NP não-

fluorescente durante 72 h a 37°C, em seguida lavadas com PBS e incubadas com 100 nM de 

http://www.uniprot.org/uniprot/?query=Human&sort=score
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staurosporina (STS) durante 24 h a 37°C. O controle positivo para ativação das caspases-3/7 

foi realizado apenas com a incubação das células com STS. O desenvolvimento do ensaio 

com Apo-ONE Homogeneous Caspases-3/7 (Promega, Madison, WI, USA) foi realizado 

seguindo as recomendações do fabricante. A intensidade da fluorescência foi quantificada 

através de excitação/emissão (485 ± 20 / 528 ± 20 nm) em leitor de microplaca Tecan Infinite 

200PRO, em que a intensidade da fluorescência era proporcional à quantidade de atividade de 

clivagem das caspases-3/7 nas amostras. 

3.12. Análise de fluorescência em microscópio confocal 

Após exposição à PLA-NPs fluorescentes, as células foram lavadas duas vezes com 

PBS e fixadas com 4% de paraformaldeído por 15 min em temperatura ambiente, seguidas por 

mais três lavagens com PBS. As células foram então permeabilizadas por 15 min e 

bloqueadas com 1% de albumina de soro bovino por 1 h. F-actina foi marcada usando 

rhodamine-labelled phalloidin (1:100 diluição do estoque (6,6 µM em 0,1% BSA) por 1 h em 

temperatura ambiente, as lâminas foram montadas com Prolong Gold Antifade com Dapi para 

contrastar os núcleos e preservar o fluorocromo (ambos reagentes de Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA). Para marcação das rafts lipídicas, as células A549 foram incubadas com 

Alexa Fluor 594- acoplado a subunidade B da toxina cólera (1 µg/mL, Molecular Probes, 

Eugene, OR, USA) por 10 min a 4°C seguido pelo tratamento com PLA-NP por 60 min a 

37°C e fixadas como descrito anteriormente.O Z-stack começou na parte superior da amostra 

com intervalos de 100-200 nm. As imagens foram obtidas com o microscópio confocal Leica 

SP5 (Leica, Germany) com tempo de exposição e configurações idênticas para todas as 

amostras. 

3.13. Citometria de fluxo 

Foram realizados tratamentos prévios com inibidores de endocitose e com PLA-NP 

como descritos anteriormente. Após o tratamento com PLA-NP, as células foram lavadas duas 

vezes com PBS e meio de cultura foi adicionado aos cultivos celulares para incubação por 30 

min em condições normais de cultivo celular. Em seguida, as células foram novamente 

lavadas e tripsinizadas para o descolamento, suspensas em meio de cultura contendo SFB e 

centrifugadas. As células foram então ressuspensas em tampão de FACS (3% FCS em PBS) a 

4°C antes da análise no citômetro de fluxoCanto II (Becton, Dickinson and Company, 

Franklin Lakes, NJ, USA). Populações de células expostas a PLA-NP fluorescente verde sem 

inibição prévia das vias endocíticas foram usadas como controle positivo de internalização 
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celular de PLA-NP, e a média de intensidade de fluorescência e as alterações percentuais das 

células na região demarcada foram usadas para análise. 

3.14. Análise estatística 

A densitometria óptica da imunodetecção de proteína foi analisada usando Image Lab 

Software (Biorad Laboratories Inc., Hercules, CA, USA). A concentração de cada produto 

secretado foi quantificada com o software xPONENT versão 4.2 (Biorad Laboratories Inc., 

Hercules, CA, USA). Análise FACS foi realizada no BD FACSDiva v8.0. GraphPad Prism 5 

(GraphPad software Inc., La Jolla, CA, USA) foi usado para calcular a média e desvio padrão 

de outros ensaios. One-way ANOVA e teste-t não pareado foram aplicados para obter 

significância estatística das médias. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas no nível de confiança de 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Características das PLA-NP 

Micrografias de 2 ug/mL de PLA-NP foram adquiridas através de microscópio 

eletrônico de transmissão(Fig 7A).A análise do potencial zeta mostrou uma carga de -49 mV. 

O diâmetro hidrodinâmico e aglomeração foram analisados por DLS utilizando com as 

mesmas condições e parâmetros utilizados na cultura de células, porém, sem células. 

Os resultados demonstram que PLA-NP apresenta um pequeno aumento de tamanho 

dependente da concentração de incubação da NP (20 ug/mL, 78,2±1,5 a 82,4 ± 3 nm; 100 

ug/mL, 102,6 ± 0,4 a 104,1 ± 0,9 nm; e 200 ug/mL, 111,4 ± 0,5 a 112,6 ± 0,3 nm), enquanto 

que a incubação em meio de cultura não apresentou alteração de tamanho ao longo do tempo 

(1h a 72h) (Fig 7B). A análise do índice de polidispersãonão mostrou diferenças ao longo do 

tempo (1h a 72h), mas reduzindo em consequência da concentração de incubação (20 ug/mL, 

0,592 ± 0,03; 100 ug/mL, 0,265 ± 0,005; e 200 ug/mL, 0,196 ± 0,01). Esses dados sugerem 

que as PLA-NP utilizadas mantém-se estáveis ao longo do tempo e nas concentrações 

testadas. 

 

Figura 7:Caracterização das PLA-NP. A)Imagemadquirida através de microscopia eletrônica de transmissão. 

Barra de escala 200 nm.B)Gráfico mostrando a concentração de nanopartículas de acordo com o tempo e seu 

tamanho analisada porDLS. Observe que com o aumento da concentração de NPs, maior é o tamanho médio das 

mesmas, porém em concentrações iguais e tempos diferentes não ocorre variação significativa no tamanho médio 

das NPs. Esses dados sugerem boa estabilidade ao longo do tempo. 
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4.2. Efeitos de PLA-NP na viabilidade celular, citotoxicidade e proliferação 

Após a exposição das células A549 a diferentes concentrações de PLA-NP (2, 20, 100 

e 200 µg/mL) e tempos distintos (6, 24, 48 e 72 h), a viabilidade, proliferação e citotoxicidade 

foram avaliadas. A determinação da conversão de sal de tetrazólio MTT em seu produto 

formazana não mostra perda de viabilidade em qualquer condição de exposição das 

células(Fig 8A). 

No que diz respeito aos níveis intracelulares de ATP foi observada ligeira redução 

somente depois de 6 h de exposição nas concentrações de 20 µg/mL (9,8 ± 3,9%, p < 0,05), 

100 µg/mL (19,1 ± 3,4%, p < 0,05) e 200 µg/mL (16,5 ± 3,2%, p < 0,05)(Fig 8B). Além 

disso, a atividade de LDH nos sobrenadantes não aumentou em resposta qualquer uma das 

condições de exposição da NP comparadas ao controle (células não tratadas com PLA-

NP)(Fig 8C). 

A análise de proliferação celular foi determinada por monitoramento em tempo real da 

impedância elétrica. Ao completar 24 h de plaqueamento das células A549,diferentes 

concentrações de PLA-NP foram utilizadas e as mesmas foram mantidas até 96 h, totalizando 

72 h de exposição celular. Como mostrado (Fig 8D), PLA-NP não induziu alterações na 

proliferação celular nas concentrações estudadas. Em conjunto, esses dados sugerem que 

PLA-NP não causou citotoxicidade e não induziu perda de viabilidade ou afetou a 

proliferação celular. 
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Figura 8: Efeitos de PLA-NP na viabilidade celular, citotoxicidade e proliferação. Células A549 cultivadas com 

diferentes concentrações de PLA-NP em diferentes períodos de exposição.A)Através da análise de conversão de 

MTT em formazana, não houveperda de viabilidade em qualquer condição de exposição das células a PLA-

NP.B)Níveis intracelulares de ATP foram reduzidos apenas nas duas concentrações mais altas e no período de 6 

horas, voltando a níveis similares ao grupo controle nos períodos de tratamento posteriores. C)Atividade de LDH 

não aumentou em resposta a qualquer uma das condições de exposição da NP comparadas ao controle. D)Células 

cultivadas com diferentes concentrações de PLA-NP e analisadas por impedância elétrica em tempo real 

utilizando o equipamento xCelligence. A proliferação celular não foialterada com os tratamentos até 72h de 

exposição. 
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4.3. Impacto da PLA-NP na secreção de mediadores inflamatórios 

Análise de múltiplos mediadores secretados (27 no total)das células A549 após o 

tratamento com PLA-NP durante 24 h não mostrou aumento nos níveis de alguns mediadores 

solúveis, mas, foi observadadiminuição dos níveis de IL-12p70 nas concentrações de 2, 20 e 

200 µg/mL, reduzindo 28,5 ± 8,2%, 31,9 ± 9,7% e 33,6 ± 7,3%, respectivamente, comparado 

ao grupo controle (não tratado) (p < 0,05 para todas as comparações). Os níveis de VEGF no 

sobrenadante também diminuíram depois de 24h, chegando a 27,6 ± 10,3%, 32,3 ± 10,6% e 

28,7 ± 10,8% de redução em 2, 20 e 200 µg/mL, respectivamente (p < 0,05 para todas as 

comparações). Os níveis da citocina IL-15 foram reduzidos somente depois de 72h na 

concentração de tratamento de 200 µg/mL de PLA-NP (37,6 ± 10,3%, p < 0,05). O tratamento 

com PLA-NP não alterou os níveis da citocina anti-inflamatória IL-10 em qualquer uma das 

condições. Os outros 23 mediadores mantiveram-se inalterados ou não foram detectados em 

qualquer uma das condições(Fig 9A). Um resumo de todos os 27 produtos secretados depois 

de 24, 48 e 72h de tratamento com 20 µg/mL de PLA-NP é mostrado no heatgraph. O grupo 

do controle positivo, induzido por TNFα durante 24h, mostrou aumento dos níveis da maioria 

dos mediadores analisados(Fig 9B). 

 

Figura 9: Impacto de PLA-NP na secreção de mediadores inflamatórios.A) Gráficos mostrando os efeitos de 

PLA-NP em diferentes concentrações (2, 20 e 200 µg/mL) nas células A549 depois de 24, 48 e 72h sobre os 

níveis de IL-12p70, VEGF, IL-15 and IL-10. B)Heatgraph mostrando todos os produtos secretados analisados 

após o tratamento com 20 µg/mL de PLA-NP durante 24, 48 e 72h. “+C” significa controle positivo 

correspondendo a células A459 tratadas com 20 ng/mL de TNFα por 24h. Cada grupo experimental corresponde 

a análise de três experimentos independentes. Teste one-way ANOVA com múltiplas comparações do teste de 

Bonferroni comparadosao respectivo grupo controle (* p < 0,05). 
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4.4. Impacto de PLA-NP nos níveis de proteínas de sinalização intracelular, mRNA, 

e miRNA relacionados a toxicidade celular, estresse, inflamação e 

susceptibilidade a apoptose 

A avaliação dos resultados gerados pela técnica de proteômica mostrou 278 

polipeptídeos cujas expressões foram reguladas em resposta a 20 µg/mL de PLA-NP. Entre 

estes, 145 hits foram completamente ou parcialmente ativados (expressão aumentada), 

incluindo sequências de proteínas de choque térmico (HSPs), histonas, hemoglobinas, 

ribonucleoproteínas nucleares heterogêneas e outras (Tabela 1). Entretanto, 133 polipeptídeos 

foram completamente ou parcialmente reprimidos (expressão reduzida), compreendendo 

subunidades de actinas e actininas, fatores de alongamento, tropomiosina e outros (Tabela 2). 

A função biológica de todas as sequências foi determinada de acordo com a anotação 

de Gene Ontology (GO). Foi observado que as funções dominantes de polipeptídeos que 

apresentaram a expressão aumentada compreendem glicólise, resposta ao estresse e interação 

vírus-hospedeiro, enquanto que funções de polipeptídeos que tiveram sua expressão reduzida 

estão relacionadas a biossíntese de proteínas e outras funções. Em ambos os grupos, foi 

possível detectar proteínas com funções variadas (miscellaneous) ou não descritas, descritas 

como diversas (others) e nenhuma categoria (none), assim como não classificados nos 

processos biológicos (unclassified)(Fig 10A). As principais proteínas com expressão 

aumentada não classificadas foram relacionadas ao ácido nucléico, cálcio e ligação de ATP e 

atividade molecular estrutural (Tabela 1). Proteínas com expressão reduzida, não 

classificadas, compreendem atividade de oxidoredutase e ligação ao cálcio e ATP (Tabela 2). 

Os efeitos de PLA-NP, a 20 µg/mL, na expressão de genes foram avaliados depois de 

72 h de exposição das células. Os níveis miRNA dos genes TP53 (gene supressor de tumor), 

PCNA (associado com proliferação celular) assim como PPARg (envolvido na via de 

inflamação) não apresentaram alterações significantes quando as células A549 tratadas e não-

tratadas foram comparadas.Além disso, os níveis de expressão de quatro miRNAs específicos 

associados com processos morte celular e inflamação também foram verificados. Os 

resultados mostraram que o gene miR155 foi significativamente reprimido nas células 

expostas a PLA-NPs (67,1 ± 9,1%, p < 0,005) (Fig 10B). 

Uma vez que os níveis de expressão de miR155 foram reduzidos mediante o 

tratamento com PLA-NP, e esse gene está envolvido com a resistência à morte celular em 

células epiteliais de pulmão A549(ZANG et al., 2012), consideramos que a exposição a PLA-

NP poderia potencializar a ativação de caspases-3/7 por um indutor de morte, tal como STS. 

Os resultados mostraram que o tratamento com 20 µg/mL de PLA-NP por 72 h nas células 
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A549 seguidos por retirada de PLA-NP e subsequente tratamento com 100 nM de STS por 24 

h aumentou a ativação de caspases-3/7 em 27,6% (± 4%, p < 0,0005) em comparação com as 

células controle somente com STS (Fig 10C). 

 

Figura 10: Impacto de PLA-NP nos níveis de proteínas intracelulares e miRNA relacionado a toxicidade 

celular, estresse e inflamação.A)Percentual de polipeptídeos das proteínas em funções biológicas reguladas em 

resposta a tratamento com 20µg/mL de PLA-NP nas células A549 por 24h. “Miscellaneous” inclui proteínas 

com mais de duas funções biológicas. “None” significa que nenhuma informação foi encontrada. “Unclassified” 

inclui proteínas sem descrição do processo biológico, apenas a função molecular. O grupo “Others” inclui 

proteínas com funções com percentual inferior a 1%.B)Análise dos níveis de miRNA das células A549 expostas 

a 20 µg/mL de PLA-NP após 72h de incubação. Teste t-student (** p < 0,01). C) Susceptibilidade das células 

A549 a apoptose após exposição a20µg/mL de PLA-NP durante de 72h de incubação seguida por 24h de 

tratamento com 100 nM STS. Teste t-student comparado ao grupo STS (*** p < 0,001). 
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4.5. Mecanismos envolvidos na captação de PLA-NP 

Com o objetivo de investigar os mecanismos envolvidos na captação de PLA-NP pelas 

células A549, primeiramente diferentes vias endocíticas foram inibidas com concentrações 

subtóxicas de reagentes químicos tais como genisteína (cavéolas), MCD (rafts lipídicas), 

amilorida (macropinocitose) e pitstop 2 (clatrina). A marcação de actina (em vermelho) 

demonstrou que os tratamentos não afetaram na forma e adesão celular. Usando microscópio 

confocal e obtendo imagens de diferentes planos horizontais Z-stack foi possível observar que 

o tratamento com 20 µg/mL de PLA-NPdurante 60 min de incubação (pontos verdes)gerou 

internalização de PLA-NP em todas as condições investigadas. No entanto, foi observada 

redução da sua internalização depois da inibição de clatrinas (Fig 11). 

Com a finalidade de quantificar essas condições, as mesmas também foram avaliadas 

por citometria de fluxo, onde a inibição de clatrinas mostrou redução da captação de PLA-NP 

(34,5 ± 4,5%, p < 0,005) e fluorescência média (26,7 ± 7,8%, p < 0,05) depois de 60 min de 

tratamento com PLA-NP. Quando a incubação de PLA-NP foi realizada por 240 min, ambas 

inibições, de clatrinas e rafts lipídicas reduziram a internalização de PLA-NP. Para a inibição 

de clatrinas, foi observada uma redução de internalização de 50,7 ± 12,6% (p < 0,05) (redução 

da fluorescência média de 27 ± 7,1%, p < 0,05), e com a inibição de rafts lipídicas a redução 

dos níveis de internalização observada foi de 47,3 ± 4,8%, (p < 0,005) (redução da 

fluorescência média 21,3 ± 4,4%, p < 0,005). A inibição de cavéolas ou macropinocitose não 

afetou a captação de PLA-NP nos tempos de incubação analisados(Fig 12A). 

Como aanálise por citometria de fluxo após exposição por 4h de PLA-NP indicou 

redução em sua captação pelas células após a inibição de clatrinas e rafts lipídicas, analisamos 

também essas condições utilizando microscopia confocal. Em comparação com o grupo 

controle, as imagens obtidas confirmaram esses resultados obtidos por citometria de fluxo, 

sendo possível observar pontos fluorescentes reduzidos correspondendo a PLA-NP dentro da 

célula (Fig 12B). 

Anteriormente foi demonstrado que a endocitose mediada por clatrina pode ser 

sensível a drogas, tal como MCD, que depleta os componentes do colesterol da membrana 

celular (Subtil et al. , 1999). Nesse sentido, o efeito tardio da inibição das rafts lipídicas 

através da depleção de colesterol poderia ser atribuído a inibição de clatrinas. Por isso, 

avaliou-se a co-localização de PLA-NP com gangliosídeo M1, marcador de rafts lipídicas. Foi 

observado que algumas vesículas contendo PLA-NP estavam co-localizadas dentro de rafts 

lipídicas e, portanto,sugerindo internalização por essa via endocítica (Fig 12C). 



38 
 

 

 

Figura 11: Vias endocíticas envolvidas na captação de PLA-NP.Imagens representativas obtidas por 

microscopia confocal de três experimentos independentes das células A549 tratadas com inibidores endocíticos 

seguidos por 60 min de incubaçãocom 20 µg/mL de PLA-NP. Os pontos verdes correspondem a PLA-NP, 

marcação vermelha e azul, actina e núcleo, respectivamente. As linhas brancas cruzando as imagens Z-stacks 

evidenciam a internalização de PLA-NP. Barra de escala 30 µm. 
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Figura 12:Citometria de fluxo e análise da captação de PLA-NP em microscópio confocal.A) Citometria de 

fluxo das células A549 tratadas com inibidores das vias endocíticase em seguida tratadas com 20 µg/mL de 

PLA-NP por 60 e 240 min. “P3 Gate” refere-se a população de A549 verde fluorescente. “Mean fluorescence” 

média da intensidade de fluorescência na população celular A549. Cada grupo experimental corresponde a três 

experimentos independentes em duplicatas. Teste t-student comparando a condição experimental para o 

respectivo grupo controle (* p < 0,05, ** p < 0,01). B) Imagens representativas de três experimentos 

independentes adquiridas em microscópio confocal de células A549 tratadas com inibidores de rafts lipídicas e 

clatrina e em seguida incubadas com 20 µg/mL de PLA-NP por 240 min. Núcleos corados em azul com dapi, 

PLA-NP em verde e actina corada em vermelho. C)Imagens representativas adquiridas em microscópio confocal 

mostrando a co-localização das rafts lipídicas e PLA-NP nas células A549. Em verde PLA-NP, coloração 

vermelha para gangliosideo M1 e azul o núcleo. As linhas brancas transversais evidenciam a co-localização. 

Barra de escala 30 µm. 
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5. DISCUSSÃO 

Os mecanismos envolvidos na entrega defármacos(drug delivery) estão sendo 

amplamente estudados visando melhorar a eficácia de produtos terapêuticos. O grande 

interesse gerado em torno dos materiais nanoestruturados visando a entrega de fármacosé 

motivado por vantagens como aumento da biodisponibilidade e estabilidade 

dofármaco,melhoria no direcionamento dofármacolevando a redução da dose necessária para 

administração e assim diminuindo os efeitos colaterais, administração de compostos com 

baixa solubilidade em água, entre outros.Devidoas NPs metálicas comode ouro (AuNP), os 

nanomateriais mais usados para direcionamento de fármacos, apresentarem potencial para 

induzir a citotoxicidade(BOYLES et al., 2015; CHUANG et al., 2013; EMÍLIO et al., 2015b; 

JU et al., 2015), nanomateriais compostos de PLA emergem como alternativa viável devido as 

suas características comomaior biocompatibilidade, serem biodegradáveis e apresentarem 

potencial para o controle da cinética de liberação defármacos(MATTU et al., 2013; SHOKRY 

et al., 2015).Por outro lado, trabalhos recentes demonstram que é importante considerar que a 

funcionalização da NP pode ter impacto na viabilidade celular(BOYLES et al., 2015; 

RADAUER-PREIML et al., 2016).Portanto, esse estudo teve como objetivo 

avaliardetalhadamente as repercussões da exposição de células epiteliais pulmonares A549 à 

PLA-NP, além de investigaros mecanismos endocíticos envolvidos em sua internalização. 

Os resultados mostraram que PLA-NP são muito estáveis ao longo do tempo quando 

diluídas no meio de cultivo utilizado, sugerindo que os dados obtidos da interação entre as 

células e a NP refletem seu real estado de agregação e polidispersão. A diferença do diâmetro 

observada entre a análise MET e DLS pode ser atribuída à formação de corona devido a 

interação de PLA-NP com as proteínas do SBF presentes no meio de cultura 

celular(KOSHKINA et al., 2015; MONOPOLI et al., 2011), e/ou ao acúmulo de água ao redor 

na NP (camada de solvatação)(PARTON; KENT; ROSE, 2016). Como esperado, os métodos 

amplamente utilizados para a análise de citotoxicidade tais como, conversão de MTT em 

formazana, liberação de LDH e análise dos níveis intracelulares de ATP não mostraram perda 

da viabilidade nas células A549 após tratamento com PLA-NP. É importante ressaltar que 

esses métodos não foram afetados ou sofreram interferência pela presença de PLA-NP. Além 

disso, os resultados obtidos através da análise de impedância elétrica em tempo real não 

mostraram alterações na taxa de proliferação celular. Em conjunto, esses dados corroboram 

com estudos anteriores que mostraram que PLA-NP em diferentes concentrações não 

afetaram a viabilidade de HEK293, CHO-K1, MCF-7, SK-BR-3, ou nas células epiteliais 
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pigmentares da retina avaliadas através da análise do produto da reação de 

formazana(BASARKAR et al., 2007; BEJJANI et al., 2005; MATTU et al., 2013; 

MOORKOTH; NAMPOOTHIRI, 2014). 

Nossos resultados mostram que os níveis de IL-12 e VEGF foram reduzidos após 24 h 

de exposição à PLA-NP, retornando aos níveis do controle com 48 e 72 h. IL-12 está 

relacionada a inibição da migração e invasão celular de adenocarcinoma de pulmão(LI et al., 

2015)e a imunidade  contra a infecção pulmonar mediada por Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina (MRSA), um patógeno comum relacionado com pneumonia(NGUYEN 

et al., 2015). Apesar dos dados demonstrarem que PLA-NP não afetou a viabilidade nem a 

proliferação celular de A549, os níveis reduzidos de IL-12 em 24 h de exposição sugerem que 

o uso de PLA-NP como nanocarreador pode contribuir para aumentar a vulnerabilidade das 

células epiteliais de pulmão a infecções oportunistas, devido ao seu primeiro contato com o 

nanomaterial e, por fim, com patógenos em sistemas complexos. Em relação ao VEGF, está 

envolvido com angiogênese, crescimento e proliferação de células epiteliais de pulmão 

através de mecanismos autócrinos, tal como a reparação de tecido e sobrevivência(HALL et 

al., 2015; KASAHARA et al., 1997; MURA et al., 2006).Além disso, a redução dos níveis de 

VEGF resultam no aumento de marcadores de estresse oxidativo e alterações estruturais de 

alvéolos(TUDER et al., 2013), resultando na patogênese de doenças pulmonares restritivas e 

obstrutivas como enfisema(WIECK et al., 2016). No entanto, é aceitável considerar que a 

diminuição temporária dos níveis de IL-12 e VEGF induzidos por PLA-NP pode não impactar 

nas funções das células epiteliais pulmonares. 

Os dados da análise de proteômica mostraram que diferentes proteínas de choque 

térmico,heat shock protein (HSPs), envolvidas na resposta ao estresse e interação com vírus, 

apresentaram seus níveis notavelmente aumentados entre todas as proteínas detectadas. HSPs 

são chaperonas moleculares altamente conservadas que atuam desempenhando papel chave na 

transdução de sinal, enovelamento de proteínas e degradação. A HSP90 está envolvida no 

enovelamento, montagem, maturação e estabilização de proteínas, importante para 

sobrevivência e proliferaçãocelular (DU et al., 2014). Nos resultados obtidos, os membros da 

família de HSP90 estavam superregulados, incluindo HSP90B2P, GRP94c e o antígeno de 

rejeição tumoral Gp96 (TRA1). Por exemplo, estudos têm sugerido que a regulação positiva 

de GRP94 ocorre em condições de hipóxia(DELAIVE et al., 2005)e está envolvida na 

apoptose quando a homeostase do retículo endoplasmático é perturbada(KAUFMAN, 1999). 

Além disso, membros das chaperonas HSP70 e HSP60 (HSPA1A; HSPA5; HSPA6; 

HSPA8; HSPD1) apresentaram-se superreguladas nas células A549 em resposta à PLA-NP. 
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Estudos tem mostrado que HSPA1A e HSPA5 apresentam propriedades protetoras a 

condições de estresse, agregação de polipeptídeo amiloide, toxicidade e apoptose(ROSAS et 

al., 2016). A expressão de HSP70, HSP90, GRP78 e GRP94 é aumentada juntamente com a 

progressão hepatocarcinogênese. GRP78 e GRP94 estão relacionadas com invasão vascular e 

metástase intra-hepática(LIM et al., 2005). Além disso, chaperonasHSPA8 e HSPD1 ainda 

estão relacionadas com a interação vírus-hospedeiro em processos biológicos. HSPA8 atua 

como mediador da resposta inflamatória induzida por LPS, incluindo a produção de TNFα por 

monócitos(TRIANTAFILOU et al., 2001).HSPD1 é capaz de interagir com o fator regulador 

3 de interferon (IRF3) contribuindo para a sinalização de IFN-β durante a infecção viral 

Sendai(LIN et al., 2014). 

HSP22, HSP60, HSP70 e HSP72 atuam como padrões moleculares associados a 

patógenos (DAMPs)em respostas pró-inflamatórias, levando a ativação de células do sistema 

imune inato incluindo neutrófilos, macrófagos, monócitos, e células dendriticas através de sua 

interação com receptores Toll – 2 e 4 (Toll-like - TLRs).A atuação de HSP neste contexto vem 

sendo amplamente estudada (ASEA et al., 2002; CHASE et al., 2007). Dessa forma, a 

compreensão de HSPs atuando potencialmente como DAMPs endógenos rendeu um cenário 

imunológico fascinante envolvendo respostas pró-inflamatórias, bem como as reações de 

hipersensibilidade. Além disso, o aumento da expressão de HSPs em resposta a PLA-NP pode 

ser determinadapara manter a sobrevivência da célula,representando as respostas ao estresse 

observadas anteriormente e sem ocorrência de perda da viabilidade celular. 

Devido a nenhum indíciode citotoxicidadeser observado nos ensaios de viabilidade 

celular,porém com a ocorrência dealterações em proteínas envolvidas em diferentes funções 

intracelulares, avaliamos se a exposição a PLA-NP durante 72 h poderia desencadear 

alterações genéticas relacionadas aos processos de inflamação e morte celular. Portanto, 

mRNA e miRNA selecionados foram investigados. Enquanto mRNAs não mostraram 

qualquer alteração, miR155 apresentou-se reduzido. Diferentes perfis de expressão de 

miR155 parecem desempenhar função em ambos processos tanto fisiológicos como 

patológicos, tais como a imunidade, inflamação, hematopoiese, doenças cardiovasculares e 

neoplásicas(FARAONI et al., 2009). De fato, alguns miRNAs incluindo miR155 estão em 

níveis mais altos no câncer de pulmão humano e tem sido sugerido como um biomarcador de 

prognóstico nesse tipo de câncer(ROTH et al., 2011; YANAIHARA et al., 2006). O supressor 

tumoral TP53 mRNA é um alvo potencial de miR155. No entanto, no presente trabalho, os 

níveis de expressão de TP53 mRNA foram avaliados e, nenhuma alteração foi observada 

quando comparadas as células expostas a PLA-NP com as células controle. Além disso, um 
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estudo utilizando células A549 demonstrou que miR155 regula negativamente Apaf-1, uma 

proteína envolvida em mecanismos apoptóticos, conferindo resistência celular ao tratamento 

com cisplatina(ZANG et al., 2012). Nesse sentido, esse estudo avaliou se os níveis reduzidos 

da expressão de miR155 mediados pela exposição à PLA-NP poderia conferir um estímulo de 

susceptibilidade à morte nas células A549. Essa hipótese foi reforçada por um discreto 

aumento do nível de atividade das caspases-3 e 7 nas células A549 estimuladas por STS 

depois do tratamento com PLA-NP. Esse resultado sugere que o uso prolongado de PLA-NP 

requer atenção. 

Os mecanismos endocíticos relacionados a captação de PLA-NP nas células A549 

também foram avaliados. Os resultados mostraram que essas NPs são internalizadas 

principalmente por endocitose mediada por clatrina ou em associação com rafts lipídicas. A 

endocitose de PLA-NP mediada por clatrina ocorreu dentro de 60 min, onde a internalização 

pode ser atribuída a sua meia-vida de aproximadamente 45 a 80 segundos. Tratam-se de 

etapas diferentes tais como, iniciação, crescimento, estabilização e recobrimento, brotamento, 

cisão e finalmente perda do revestimento(KIRCHHAUSEN; OWEN; HARRISON, 2014). 

Anteriormente, sugeriu-se que a captaçãode NPs de ácido polilático co-glicóligo (PLGA-NP) 

e de NP lipídica ocorreu principalmente através da dependência de clatrina em células 

epiteliais de pulmão A549 utilizando meio de sacarose hipertônico (DANIEL; ENZO; 

HARDING, 2015; TAHARA et al., 2009; TAHARA; YAMAMOTO; KAWASHIMA, 2010). 

No entanto, é bem conhecido que o meio de sacarose hipertônico também inibe a captação da 

toxina da cólera, um ligante da raft lipídica(CARPENTIER; SAWANO; GEIGER, 1989). 

Além disso, o meio de sacarose hipertônico inibe a endocitose mediada por 

pinocitose(SYNNES, 1999). Esses estudos defendem que o uso do meio de sacarose 

hipertônico não é seletivo para inibir os poços revestidos por clatrina. Nesse sentido, rafts 

lipídicas poderiam também estar envolvidas na captação de NP. Nesse trabalho, foi utilizado 

um inibidor competitivo de domínios terminais da clatrina que seletivamente inibem a 

endocitose mediada por clatrina. Então, foi possível melhor inferir que os pits de clatrina 

realmente estão envolvidos na captação de PLA-NP nas células epiteliais pulmonares A549. 

A endocitose de PLA-NP mediada por rafts lipídicas foi observada após 240 min de 

exposição através da depleção do colesterol. No entanto, a endocitose mediada por clatrina e 

por cavéolas também pode ser sensível a depleção do colesterol(ALI et al., 2010; SUBTIL et 

al., 1999; ZUHORN et al., 2002).Nesse sentido, pode considerar-se que o efeito tardio de 

MCD pode ser atribuído mais a clatrinas do que rafts lipídicas, mas não para cavéolas uma 

vez que sua inibição não afeta a captação de PLA-NP. No entanto, a co-localização 
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intracelular de PLA-NP e gangliosídios M1 demonstrou que PLA-NP são captadas através de 

rafts lipídicas. Na verdade, estudos têm demonstrado que rafts lipídicas planares podem ser 

associadas a flotilinasmediandoendocitose independente de clatrina e cavéola(FRICK; 

BRIGHT; RIENTO, 2007; GLEBOV; BRIGHT; NICHOLS, 2006; OTTO; NICHOLS, 

2011).Nesse sentido, a internalização de PLA-NP mediada por pits revestidos por clatrina 

pode ser dominante sobre outras vias endocíticas em um primeiro contato com a célula, mas 

rafts lipídicas apresentam participação relevante em períodos prolongados de incubação com 

PLA-NP. Esses resultados podem ajudar a melhorar as estratégias que visam o carreamento 

seletivo e a captação através de proteínas /biomarcadores localizados nas estruturas da 

membrana envolvidas na endocitose celular. 
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6. CONCLUSÃO 

Usando metodologias de alto rendimento e aprofundadas no estudo da toxicidade de 

nanomateriais, demonstramos que PLA-NPs biodegradáveis afetaram os níveis intracelulares 

de proteínas relacionadas com funções biológicas importantes na linhagem celular epitelial de 

pulmão A549. PLA-NP aumentou fortemente proteínas HSPs relacionadas a estresse celular e 

diminuiu a secreção de mediadores solúveis e os níveis de miR155. Tais modificações 

importantes na fisiologia celular podem indicar um aumento da susceptibilidade a apoptose 

celular. Além disso, a captação de PLA-NP ocorreu principalmente por mecanismos 

dependentes de clatrina com envolvimento de rafts lipídicas durante longos períodos de 

incubação. Esses dados podem contribuir para o desenvolvimento de nanocarreadores seguros 

e para a melhoria de estratégias de captação seletiva quando o objetivo do estudo forem 

proteínas atuando como biomarcadores localizados nas estruturas de membrana envolvidas na 

endocitose celular. 
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ANEXO 1 

 

Upregulated polypeptides identified by mass spectrometry from A549 proteome in response to PLA-NP 

Accession Description Id Score Unique G2/G1 GO Function GO Category 

1433F  14 3 3 protein eta OS Homo sapiens GN YWHAH PE 1 SV 4 2474,03 G2 4,66 Apoptotic process/ gene expression/ membrane organization  Biological Process 

A0JNT2  KRT83 protein OS Homo sapiens GN KRT83 PE 2 SV 1 1055,53 G2 - Structural molecule activity  Molecular Function 

A1L0V1  ACTN1 protein Fragment OS Homo sapiens GN ACTN1 PE 2 

SV 1 

2407,69 G2 - Actin crosslink formation / actin filament bundle assembly  Biological Process 

A1XP52  Catecholamine regulated protein 40 OS Homo sapiens PE 2 SV 1 696,4 G2 - ATP binding Molecular Function 

A4QMW8  Enolase Fragment OS Homo sapiens GN ENO1 PE 2 SV 1 17654,11 G2 - Glycolysis Biological Process 

A8K9J7  Histone H2B OS Homo sapiens PE 2 SV 1 8878,4 G2 - Chromatin organization / chromatin silencing Biological Process 

A8MUS3  60S ribosomal protein L23a OS Homo sapiens GN RPL23A PE 1 
SV 1 

601,81 G2 - Translation Biological Process 

ACTBM  Putative beta actin like protein 3 OS Homo sapiens GN POTEKP 

PE 5 SV 1 

14021,91   1,17 Blood coagulation / platelet activation / platelet degranulation  Biological Process 

ACTC  Actin alpha cardiac muscle 1 OS Homo sapiens GN ACTC1 PE 1 

SV 1 

69282,63 G2 - Actin filament-based movement / apoptotic process / response to drug Biological Process 

ACTS  Actin alpha skeletal muscle OS Homo sapiens GN ACTA1 PE 1 
SV 1 

69282,63 G2 - Cell growth / response to extracellular stimulus / mesenchyme migration  Biological Process 

AINX  Alpha internexin OS Homo sapiens GN INA PE 1 SV 2 174,47 G2 - Differentiation, Neurogenesis Biological Process 

AK1BA  Aldo keto reductase family 1 member B10 OS Homo sapiens GN 
AKR1B10 PE 1 SV 2 

5483,65   1,11 Cellular aldehyde metabolic process / daunorubicin metabolic process / digestion / 
Oxidoreductase 

Biological Process 

AL1B1  Aldehyde dehydrogenase X mitochondrial OS Homo sapiens GN 

ALDH1B1 PE 1 SV 3 

441,58 G2 2,36 Carbohydrate metabolic process / ethanol catabolic process / ethanol oxidation / small 

molecule metabolic process / xenobiotic metabolic process  

Biological Process 

ALDOA  Fructose bisphosphate aldolase A OS Homo sapiens GN ALDOA 
PE 1 SV 2 

3079,68 G2 1,06 Glycolysis Biological Process 

ALDOC  Fructose bisphosphate aldolase C OS Homo sapiens GN ALDOC 

PE 1 SV 2 

261,86 G2 - Glycolysis Biological Process 

ATPA  ATP synthase subunit alpha mitochondrial OS Homo sapiens GN 
ATP5A1 PE 1 SV 1 

1189,07 G2 - ATP synthesis, Hydrogen ion transport Biological Process 

ATPB  ATP synthase subunit beta mitochondrial OS Homo sapiens GN 

ATP5B PE 1 SV 3 

1112,27   1,62 ATP synthesis, Hydrogen ion transport Biological Process 

B3KQT9  Protein disulfide isomerase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 1323,02 G2 1,3 Cell redox homeostasis Biological Process 

B4DLR8  NAD P H dehydrogenase quinone 1 OS Homo sapiens GN NQO1 
PE 1 SV 1 

3610,19 G2 1,43 None None 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006915
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005198
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051764
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005524
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006325
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006412
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007596
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030048
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016049
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006081
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006081
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005975
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005975
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045454
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B4DNH8  Annexin OS Homo sapiens PE 2 SV 1 3224,93 G2 G2 Calcium-dependent phospholipid binding / calcium ion binding / phospholipase 
inhibitor activity 

Molecular function 

B4DNW7  Adenylyl cyclase associated protein OS Homo sapiens PE 2 SV 1 644,83 G2 G2 Actin cytoskeleton organization / cell morphogenesis Biological Process 

B4DSU6  Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1 C2 OS Homo 

sapiens GN HNRNPC PE 1 SV 1 

1735,32 G2 G2 Nucleic acid binding / nucleotide binding /Ribonucleoprotein  Molecular function 

B4DUZ8  Adenylyl cyclase associated protein OS Homo sapiens PE 2 SV 1 584,38 G2 G2 Actin cytoskeleton organization / cell morphogenesis  Biological Process 

B5BU24  14 3 3 protein beta alpha OS Homo sapiens GN YWHAB PE 2 

SV 1 

682,52 G2 G2 None None 

B5BU38  Annexin OS Homo sapiens GN ANXA1 PE 2 SV 1 34339,52 G2 1,09 Calcium-dependent phospholipid binding / calcium ion binding / phospholipase 

inhibitor activity 

Molecular function 

B7Z3K9  Fructose bisphosphate aldolase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 261,86 G2 G2 Glycolysis Biological Process 

B8ZZ54  10 kDa heat shock protein mitochondrial OS Homo sapiens GN 
HSPE1 PE 1 SV 1 

25215,78 G2 G2 Stress response Biological Process 

B9VP19  60 kDa chaperonin Fragment OS Homo sapiens GN HSPD1 PE 4 

SV 1 

2421,07 G2 G2 Host-virus interaction Biological Process 

C9J9K3  40S ribosomal protein SA Fragment OS Homo sapiens GN RPSA 
PE 1 SV 3 

1084,01   1,13 rRNA export from nucleus / endonucleolytic cleavage in ITS1 to separate SSU-rRNA 
from 5.8S rRNA and LSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S 

rRNA, LSU-rRNA)  

Biological Process 

C9JL25  60 kDa heat shock protein mitochondrial Fragment OS Homo 

sapiens GN HSPD1 PE 1 SV 1 

11011,52 G2 3 Host-virus interaction Biological Process 

CATD  Cathepsin D OS Homo sapiens GN CTSD PE 1 SV 1 286,63 G2 G2 Antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II / 

autophagy / collagen catabolic process / extracellular matrix disassembly / 

extracellular matrix organization / protein catabolic process / proteolysis  

Biological Process 

CH60  60 kDa heat shock protein mitochondrial OS Homo sapiens GN 

HSPD1 PE 1 SV 2 

11357,17   1,13 Host-virus interaction Biological Process 

D3DPI2  HCG1641229 isoform CRA a OS Homo sapiens GN hCG 

1641229 PE 4 SV 1 

1391,46 G2 G2 Nucleic acid binding / nucleotide binding Molecular function 

D3GKD8  A gamma globin Osilo variant OS Homo sapiens GN HBG1 PE 3 

SV 1 

14069,3 G2 G2 Oxygen transport Biological Process 

D6R9L0  Guanine nucleotide binding protein subunit beta 2 like 1 

Fragment OS Homo sapiens GN GNB2L1 PE 1 S 

422,87 G2 G2 None None 

D6RE83  Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase OS Homo sapiens GN 

UCHL1 PE 1 SV 1 

770,36 G2 G2 Ubl conjugation pathway  Biological Process 

D6RHH4  Guanine nucleotide binding protein subunit beta 2 like 1 OS 
Homo sapiens GN GNB2L1 PE 1 SV 1 

1148,44 G2 G2 None None 

D9YZU8  Hemoglobin gamma A OS Homo sapiens GN HBG1 PE 3 SV 1 14069,3 G2 4,06 Oxygen transport Biological Process 

E7ESH4  60 kDa heat shock protein mitochondrial Fragment OS Homo 

sapiens GN HSPD1 PE 1 SV 1 

6078,47 G2 1,54 ATP binding / Chaperone Molecular function 

E9PBW4  Hemoglobin subunit gamma 2 OS Homo sapiens GN HBG2 PE 1 14055,19 G2 G2 Oxygen transport Biological Process 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005544
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005544
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030036
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0003676
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030036
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005544
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005544
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0324
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0945
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006407
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006407
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006407
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0945
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019886
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019886
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019886
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0945
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0003676
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0561
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0833
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0561
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005524
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0561
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SV 1 

E9PCY7  Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H OS Homo sapiens 
GN HNRNPH1 PE 1 SV 1 

671,88 G2 1,88 mRNA processing, mRNA splicing Biological Process 

E9PFF2  Transketolase OS Homo sapiens GN TKT PE 1 SV 1 7461,09 G2 5,53 None None 

E9PK86  Serpin H1 Fragment OS Homo sapiens GN SERPINH1 PE 1 SV 
1 

551,03 G2 G2 Stress response Biological Process 

ENOA  Alpha enolase OS Homo sapiens GN ENO1 PE 1 SV 2 14461,99   1,15 Glycolysis, Plasminogen activation, Transcription, Transcription regulation Biological Process 

ENPLL  Putative endoplasmin like protein OS Homo sapiens GN 
HSP90B2P PE 5 SV 1 

84,6 G2 G2 Stress response Biological Process 

EZRI  Ezrin OS Homo sapiens GN EZR PE 1 SV 4 208,3 G2 G2 Cell shape Biological Process 

F2Z2Y4  Pyridoxal kinase OS Homo sapiens GN PDXK PE 1 SV 1 326,55 G2 G2 Pyridoxal 5'-phosphate salvage Biological Process 

F2Z393  Transaldolase OS Homo sapiens GN TALDO1 PE 1 SV 1 305,7 G2 G2 Pentose shunt Biological Process 

F5H018  GTP binding nuclear protein Ran Fragment OS Homo sapiens 
GN RAN PE 1 SV 3 

1936,91 G2 G2 Protein import into nucleus / small GTPase mediated signal transduction  Biological Process 

F5H245  L lactate dehydrogenase OS Homo sapiens GN LDHC PE 1 SV 1 464,86 G2 G2 Carbohydrate metabolic process (carboxylic acid metabolic process)  Biological Process 

F8VPE8  60S acidic ribosomal protein P0 Fragment OS Homo sapiens GN 
RPLP0 PE 1 SV 1 

971,14 G2 G2 Ribosome biogenesis  Biological Process 

F8VY02  Endoplasmic reticulum resident protein 29 OS Homo sapiens GN 

ERP29 PE 1 SV 1 

2531,59 G2 1,39 Protein secretion Biological Process 

F8W079  ATP synthase subunit beta mitochondrial Fragment OS Homo 
sapiens GN ATP5B PE 1 SV 1 

172,63 G2 G2 Hydrogen ion transport  Biological Process 

FABP5  Fatty acid binding protein epidermal OS Homo sapiens GN 

FABP5 PE 1 SV 3 

599,49 G2 G2 Transport Biological Process 

G3P  Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase OS Homo sapiens 
GN GAPDH PE 1 SV 3 

30228   1,68 Apoptosis, Glycolysis, Translation regulation Biological Process 

G3V1A4  Cofilin 1 Non muscle isoform CRA a OS Homo sapiens GN 

CFL1 PE 1 SV 1 

12004,3 G2 G2 Actin filament depolymerization  Biological Process 

G3V3R4  HCG1983504 isoform CRA c OS Homo sapiens GN TUBB3 PE 
1 SV 1 

5013,89 G2 2,29 Microtubule-based process Biological Process 

GRP78  78 kDa glucose regulated protein OS Homo sapiens GN HSPA5 

PE 1 SV 2 

2929,88   1,31 Blood coagulation /cellular response to interleukin-4 / PERK-mediated unfolded 

protein response 

Biological Process 

H0YA55  Serum albumin Fragment OS Homo sapiens GN ALB PE 1 SV 1 2743,51 G2 G2 Transport Biological Process 

H0YK49  Electron transfer flavoprotein subunit alpha mitochondrial OS 

Homo sapiens GN ETFA PE 1 SV 1 

326,61 G2 G2 Electron carrier activity / flavin adenine dinucleotide binding Molecular function 

H0YLV6  Annexin OS Homo sapiens GN ANXA2 PE 1 SV 1 5135,38 G2 G2 Calcium-dependent phospholipid binding / calcium ion binding / phospholipase 

inhibitor activity 

Molecular function 

H0YNP5  Annexin Fragment OS Homo sapiens GN ANXA2 PE 1 SV 1 525,5 G2 G2 Calcium-dependent phospholipid binding / calcium ion binding / phospholipase 

inhibitor activity 

Molecular function 

H2A1A  Histone H2A type 1 A OS Homo sapiens GN HIST1H2AA PE 1 

SV 3 

27883,63   1,42 Chromatin organization / chromatin silencing Biological Process 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030199
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0346
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0133
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009443
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0570
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006606
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005975
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042254
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009306
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0375
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0813
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030042
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007017
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007596
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007596
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009055
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005544
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005544
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006325
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H2B3B  Histone H2B type 3 B OS Homo sapiens GN HIST3H2BB PE 1 
SV 3 

17277,43 G2 1,49 Chromatin organization / nucleosome assembly Biological Process 

H31T  Histone H3 1t OS Homo sapiens GN HIST3H3 PE 1 SV 3 2531,49 G2 1,54 Nucleosome assembly Biological Process 

H3BR70  Pyruvate kinase OS Homo sapiens GN PKM PE 1 SV 1 4655,95 G2 G2 Glycolysis Biological Process 

H4  Histone H4 OS Homo sapiens GN HIST1H4A PE 1 SV 2 7875,97   2,27 Nucleosome assembly Biological Process 

H7C5W5  Peripherin Fragment OS Homo sapiens GN PRPH PE 3 SV 1 545,12 G2 G2 Structural molecule activity  Molecular function 

H9KV75  Alpha actinin 1 OS Homo sapiens GN ACTN1 PE 1 SV 1 4427,44 G2 G2 Actin crosslink formation / actin filament bundle assembly  Biological Process 

HAUS4  HAUS augmin like complex subunit 4 OS Homo sapiens GN 
HAUS4 PE 1 SV 1 

108,56 G2 1,15 Cell cycle/ Mitosis Biological Process 

HBD  Hemoglobin subunit delta OS Homo sapiens GN HBD PE 1 SV 2 14055,19 G2 G2 Oxygen transport Biological Process 

HNRH1  Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H OS Homo sapiens 

GN HNRNPH1 PE 1 SV 4 

658,84 G2 1,73 mRNA processing, mRNA splicing Biological Process 

HNRH2  Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H2 OS Homo sapiens 
GN HNRNPH2 PE 1 SV 1 

118,29 G2 G2 mRNA processing, mRNA splicing (via spliceosome)  Biological Process 

HSP71  Heat shock 70 kDa protein 1A 1B OS Homo sapiens GN 

HSPA1A PE 1 SV 5 

12744,24 G2 G2 Stress response Biological Process 

HSP7C  Heat shock cognate 71 kDa protein OS Homo sapiens GN HSPA8 
PE 1 SV 1 

11060,33   1,28 Host-virus interaction Biological Process 

I1VZV6  Hemoglobin alpha 1 OS Homo sapiens GN HBA1 PE 3 SV 1 2941,85 G2 G2 Oxygen transport Biological Process 

K2C6B  Keratin type II cytoskeletal 6B OS Homo sapiens GN KRT6B PE 
1 SV 5 

276,55 G2 5,21 Ectoderm development Biological Process 

K2C7  Keratin type II cytoskeletal 7 OS Homo sapiens GN KRT7 PE 1 

SV 5 

289,89   1,79 Host-virus interaction Biological Process 

K2C75  Keratin type II cytoskeletal 75 OS Homo sapiens GN KRT75 PE 
1 SV 2 

186,52   2,34 Host-virus interaction Biological Process 

K2C8  Keratin type II cytoskeletal 8 OS Homo sapiens GN KRT8 PE 1 

SV 7 

5191   1,8 Host-virus interaction Biological Process 

K7EKH9  Glial fibrillary acidic protein Fragment OS Homo sapiens GN 

GFAP PE 4 SV 1 

171,19 G2 G2 Structural molecule activity  Molecular function 

KRT86  Keratin type II cuticular Hb6 OS Homo sapiens GN KRT86 PE 1 

SV 1 

187,91 G2 G2 Structural molecule activity  Molecular function 

L0R849  Alternative protein EDARADD OS Homo sapiens GN 

EDARADD PE 3 SV 1 

100,05 G2 1,28 Glycolytic process  Biological Process 

LDHB  L lactate dehydrogenase B chain OS Homo sapiens GN LDHB 
PE 1 SV 2 

4218,34   1,08 Carbohydrate metabolic process (lactate metabolic process)  Biological Process 

LRC45  Leucine rich repeat containing protein 45 OS Homo sapiens GN 

LRRC45 PE 1 SV 1 

104,95 G2 G2 None None 

M0QZL7  Tubulin beta 4A chain Fragment OS Homo sapiens GN TUBB4A 
PE 4 SV 3 

1227,88 G2 G2 Microtubule-based process Biological Process 
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M0R1M6  Ubiquitin 60S ribosomal protein L40 Fragment OS Homo sapiens 
GN UBA52 PE 1 SV 1 

746,09 G2 G2 Translation Biological Process 

NACAM  Nascent polypeptide associated complex subunit alpha muscle 

specific form OS Homo sapiens GN NACA P 

519,97 G2 1,3 Transcription, Transcription regulation Biological Process 

NUCL  Nucleolin OS Homo sapiens GN NCL PE 1 SV 3 420,23 G2 1,15 Angiogenesis / cellular response to lipopolysaccharide / endocytosis / liver 
regeneration / negative regulation of apoptotic process / positive regulation of 

interleukin-6 secretion / positive regulation of transcription from RNA polymerase II 

promoter / positive regulation of transcription of nuclear large rRNA transcript from 
RNA polymerase I promoter / positive regulation of tumor necrosis factor production / 

regulation of rRNA processing / spermatogenesis 

Biological Process 

PAL4D  Peptidyl prolyl cis trans isomerase A like 4D OS Homo sapiens 

GN PPIAL4D PE 3 SV 1 

3124,49 G2 G2 Protein folding Biological Process 

PDIA1  Protein disulfide isomerase OS Homo sapiens GN P4HB PE 1 SV 
3 

504,68 G2 G2 Cell redox homeostasis / cellular response to hypoxia / extracellular matrix 
organization / proteolysis / regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic 

signaling pathway / response to endoplasmic reticulum stress  / response to reactive 
oxygen species 

Biological Process 

PGK1  Phosphoglycerate kinase 1 OS Homo sapiens GN PGK1 PE 1 SV 
3 

1457,49   1,13 Glycolysis Biological Process 

POTEE  POTE ankyrin domain family member E OS Homo sapiens GN 
POTEE PE 1 SV 3 

23959,43   1,68 Retina homeostasis Biological Process 

POTEF  POTE ankyrin domain family member F OS Homo sapiens GN 

POTEF PE 1 SV 2 

21761,07   1,27 Retina homeostasis Biological Process 

POTEJ  POTE ankyrin domain family member J OS Homo sapiens GN 
POTEJ PE 3 SV 1 

20842,77   11,36 Retina homeostasis Biological Process 

PPIA  Peptidyl prolyl cis trans isomerase A OS Homo sapiens GN PPIA 

PE 1 SV 2 

5831,44   1,19 Host-virus interaction Biological Process 

PRDX1  Peroxiredoxin 1 OS Homo sapiens GN PRDX1 PE 1 SV 1 7671,38   1,13 Cell proliferation / erythrocyte homeostasis / hydrogen peroxide catabolic process / 
natural killer cell mediated cytotoxicity / regulation of NF-kappaB import into nucleus 

/ regulation of stress-activated MAPK cascade / removal of superoxide radicals / 

response to reactive oxygen species  

Biological Process 

PRDX5  Peroxiredoxin 5 mitochondrial OS Homo sapiens GN PRDX5 PE 
1 SV 4 

338,67 G2 3,46 Apoptotic process / cellular response to reactive oxygen species / inflammatory 
response / negative regulation of apoptotic process / negative regulation of cysteine-

type endopeptidase activity involved in apoptotic process  / regulation of apoptosis 

involved in tissue homeostasis 

Biological Process 

PTBP1  Polypyrimidine tract binding protein 1 OS Homo sapiens GN 
PTBP1 PE 1 SV 1 

288,41 G2 1,7 mRNA processing, mRNA splicing Biological Process 

Q13707  ACTA2 protein Fragment OS Homo sapiens GN ACTA2 PE 3 

SV 1 

55008,8   6,82 None None 
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Q2TSD0  Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase OS Homo sapiens PE 
2 SV 1 

27689,8   1,63 Glycolysis Biological Process 

Q32Q12  Nucleoside diphosphate kinase OS Homo sapiens GN NME1 

NME2 PE 1 SV 1 

2024,02 G2 1,12 CTP biosynthetic process / GTP biosynthetic process / purine nucleotide metabolic 

process / pyrimidine nucleotide metabolic process / UTP biosynthetic process  

Biological Process 

Q45VM7  Mutant desmin OS Homo sapiens PE 2 SV 1 46,93 G2 G2 Structural molecule activity  Molecular function 

Q53FC7  Heat shock 70kDa protein 6 HSP70B variant Fragment OS Homo 

sapiens PE 1 SV 1 

7695,44 G2 1,68 Stress response Biological Process 

Q53G35  Phosphoglycerate mutase Fragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 1364,45 G2 G2 Glycolysis Biological Process 

Q53G99  Beta actin variant Fragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 103768,8 G2 24,53 None None 

Q53HW2  Ribosomal protein P0 variant Fragment OS Homo sapiens PE 2 

SV 1 

1414,47 G2 G2 Ribosome biogenesis Biological Process 

Q562N4  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 
1 

27939,04 G2 G2 None None 

Q562P0  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 

1 

17921,31 G2 G2 None None 

Q562R8  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 

1 

16762,67 G2 G2 None None 

Q562X9  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 
1 

18060,8 G2 G2 None None 

Q58FF2  Heat shock protein 94c OS Homo sapiens GN GRP94c PE 2 SV 1 116,14 G2 G2 Stress response Biological Process 

Q59EQ2  Tyrosine 3 monooxygenase tryptophan 5 monooxygenase 
activation protein beta polypeptide variant Fr 

1931,46 G2 G2 Monooxygenase activity Molecular function 

Q59FS3  Ribosomal protein S7 variant Fragment OS Homo sapiens PE 2 

SV 1 

1186,25 G2 G2 Translation Biological Process 

Q59GR8  TPM1 protein variant Fragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 2669,07 G2 5,42 None None 

Q59H49  Polypyrimidine tract binding protein 1 isoform c variant Fragment 

OS Homo sapiens PE 2 SV 1 

455,15 G2 G2 mRNA processing Biological Process 

Q5CAQ5  Tumor rejection antigen Gp96 1 OS Homo sapiens GN TRA1 PE 
2 SV 1 

1319,43   1,32 Response to stress  Biological Process 

Q5T6W5  Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K OS Homo sapiens 

GN HNRNPK PE 1 SV 1 

783,69 G2 1,62 Entry was delete Entry was delete 

Q5T8M8  Actin alpha skeletal muscle OS Homo sapiens GN ACTA1 PE 3 
SV 1 

67143,52 G2 3,46 Entry was delete Entry was delete 

Q5TEC6  Histone H3 OS Homo sapiens GN HIST2H3PS2 PE 1 SV 1 695,32 G2 G2 DNA binding Molecular function 

Q6NSF2  RPLP0 protein OS Homo sapiens GN RPLP0 PE 2 SV 1 1097,43 G2 G2 Ribosome biogenesis  Biological Process 

Q6V0K9  Mutant hemoglobin beta chain Fragment OS Homo sapiens GN 

HBB PE 3 SV 1 

11794,57 G2 G2 Oxygen transport Biological Process 

Q70T18  BBF2H7 FUS protein Fragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 382,44 G2 G2 Nucleic acid binding / nucleotide binding Molecular function 

Q7KZ24  Nuclease sensitive element binding protein 1 OS Homo sapiens 
PE 2 SV 1 

1795,5 G2 G2 Regulation of transcription (DNA-templated) Biological Process 
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Q7Z3A2  Putative uncharacterized protein DKFZp686G1675 Fragment OS 
Homo sapiens GN DKFZp686G1675 PE 2 SV 1 

254,41 G2 G2 Oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or 
NADP as acceptor 

Molecular function 

Q8IWY7  Tau tubulin kinase OS Homo sapiens GN TTBK2 PE 1 SV 1 205,21   4,18 Regulation of cell shape Biological Process 

Q8N532  TUBA1C protein OS Homo sapiens GN TUBA1C PE 2 SV 1 29595,91 G2 2,41 Microtubule-based process Biological Process 

Q96IF9  VCP protein Fragment OS Homo sapiens GN VCP PE 2 SV 2 215,19 G2 G2 ATP binding / hydrolase activity Molecular function 

RAN  GTP binding nuclear protein Ran OS Homo sapiens GN RAN PE 
1 SV 3 

2156,6 G2 1,14 Protein import into nucleus / small GTPase mediated signal transduction  Biological Process 

ROA2  Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2 B1 OS Homo 

sapiens GN HNRNPA2B1 PE 1 SV 2 

836,38   1,51 mRNA processing, mRNA splicing/ mRNA transport Biological Process 

RS3  40S ribosomal protein S3 OS Homo sapiens GN RPS3 PE 1 SV 2 1003,14 G2 G2 Apoptosis, Cell cycle, Cell division, DNA damage, DNA 
repair, Mitosis, Transcription, Transcription regulation, Translation regulation 

Biological Process 

RS7  40S ribosomal protein S7 OS Homo sapiens GN RPS7 PE 1 SV 1 4372,39   1,36 Cellular protein metabolic process / gene expression / nuclear-transcribed mRNA 
catabolic process, nonsense-mediated decay / ribosomal small subunit biogenesis / 

viral life cycle  

Biological Process 

SERPH  Serpin H1 OS Homo sapiens GN SERPINH1 PE 1 SV 2 188,62 G2 G2 Stress response Biological Process 

STML2  Stomatin like protein 2 mitochondrial OS Homo sapiens GN 
STOML2 PE 1 SV 1 

358,26 G2 1,43 CD4-positive, alpha-beta T cell activation / cellular calcium ion homeostasis / 
interleukin-2 production / mitochondrial ATP synthesis coupled proton transport / 

positive regulation of cardiolipin metabolic process / stress-induced mitochondrial 

fusion / T cell receptor signaling pathway  

Biological Process 

TALDO  Transaldolase OS Homo sapiens GN TALDO1 PE 1 SV 2 317,25 G2 G2 Pentose shunt Biological Process 

TBA3C  Tubulin alpha 3C D chain OS Homo sapiens GN TUBA3C PE 1 

SV 3 

13239,15 G2 G2 de novo' posttranslational protein folding / cellular protein metabolic process / 

microtubule-based process / protein folding 

Biological Process 

TBA4B  Putative tubulin like protein alpha 4B OS Homo sapiens GN 
TUBA4B PE 5 SV 2 

1400,42 G2 G2 Microtubule-based process Biological Process 

TBA8  Tubulin alpha 8 chain OS Homo sapiens GN TUBA8 PE 1 SV 1 4185,04 G2 6,62 Microtubule-based process Biological Process 

TBB8  Tubulin beta 8 chain OS Homo sapiens GN TUBB8 PE 1 SV 2 2246,36 G2 G2 Microtubule-based process Biological Process 

TKT  Transketolase OS Homo sapiens GN TKT PE 1 SV 3 5900,67 G2 G2 Carbohydrate metabolic process / energy reserve metabolic process / glyceraldehyde-
3-phosphate biosynthetic process / pentose-phosphate shunt / pentose-phosphate shunt, 

non-oxidative branch / regulation of growth / small molecule metabolic process / 

xylulose biosynthetic process 

Biological Process 

U3KQK0  Histone H2B OS Homo sapiens GN HIST1H2BN PE 1 SV 1 8878,4 G2 G2 Nucleosome assembly Biological Process 

UBE2N  Ubiquitin conjugating enzyme E2 N OS Homo sapiens GN 
UBE2N PE 1 SV 1 

774,63 G2 G2 DNA damage, DNA repair, Ubl conjugation pathway Biological Process 

UBQL1  Ubiquilin 1 OS Homo sapiens GN UBQLN1 PE 1 SV 2 160,88 G2 G2 Autophagy Biological Process 

V9HWK1  Triosephosphate isomerase OS Homo sapiens GN HEL S 49 PE 2 
SV 1 

3128,38   1,08 Gluconeogenesis  Biological Process 

VIME  Vimentin OS Homo sapiens GN VIM PE 1 SV 4 2186,5   1,35 Host-virus interaction Biological Process 
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ANEXO 2 

 

Downregulated polypeptides identified by mass spectrometry from A549 proteome in response to PLA-NP 

Accession Description Id Score Unique G2/G1 GO Function GO Category 

1433B  14 3 3 protein beta alpha OS Homo sapiens GN YWHAB PE 1 SV 3 3293,23 G1 0,73 Host-virusinteraction BiologicalProcess 

6PGD  6 phosphogluconatedehydrogenasedecarboxylating OS Homo sapiens GN 

PGD PE 1 SV 3 

1971,61 G1 0,43 Gluconateutilization, Pentose shunt BiologicalProcess 

A0A024R5Z9  Pyruvatekinase OS Homo sapiens GN PKM2 PE 3 SV 1 3188,68 G1 G1 Glycolysis BiologicalProcess 

A0A024R7F1  Protein kinase C substrate 80K H isoform CRA a OS Homo sapiens GN 

PRKCSH PE 4 SV 1 

135,69 G1 G1 N-glycanprocessing BiologicalProcess 

A0A024R895  SET translocation Myeloid leukemia associated isoform CRA b OS Homo 
sapiens GN SET PE 3 SV 1 

1382,17 G1 0,15 Nucleosomeassembly BiologicalProcess 

A0A024RAV4  Coldshockdomainprotein A isoform CRA b OS Homo sapiens GN CSDA PE 

4 SV 1 

2567,37 G1 G1 Regulation of transcription (DNA-templated) BiologicalProcess 

A0A075B759  Peptidylprolylcistransisomerase OS Homo sapiens GN PPIAL4F PE 3 SV 1 2652 G1 G1 None None 

A0A087WUM2  L lactatedehydrogenase OS Homo sapiens GN LDHAL6A PE 3 SV 1 795,19 G1 0,09 Carbohydrate metabolic process (carboxylic acid metabolic process)  BiologicalProcess 

A0A0A0MTS2  Glucose 6 phosphateisomeraseFragment OS Homo sapiens GN GPI PE 4 SV 

1 

894,84 G1 G1 Gluconeogenesis BiologicalProcess 

A0AUL6  ACTB proteinFragment OS Homo sapiens GN ACTB PE 2 SV 1 6644,29 G1 0,32 None None 

A4D1P0  Uncharacterizedprotein OS Homo sapiens GN LOC402299 PE 4 SV 1 3471,17 G1 0,42 Oxidoreductase activity Molecular function 

A6NLJ7  Ubiquitincarboxyl terminal hydrolase OS Homo sapiens GN UCHL1 PE 2 SV 

1 

622,07 G1 G1 Ublconjugationpathway BiologicalProcess 

A8MUF7  HemoglobinsubunitepsilonFragment OS Homo sapiens GN HBE1 PE 1 SV 1 14077,35 G1 G1 Oxygentransport BiologicalProcess 

ACTB  Actincytoplasmic 1 OS Homo sapiens GN ACTB PE 1 SV 1 91933,19 G1 0,7 de novo' posttranslational protein folding / adherens junction organization / 

ATP-dependent chromatin remodeling / axon guidance / blood coagulation / 

cell-cell junction organization / vascular endothelial growth factor receptor 

signaling pathway ... entre outros  

BiologicalProcess 

ACTN4  Alpha actinin 4 OS Homo sapiens GN ACTN4 PE 1 SV 2 4953,46   0,82 Protein transport BiologicalProcess 

AL1A1  Retinaldehydrogenase 1 OS Homo sapiens GN ALDH1A1 PE 1 SV 2 10628,41   0,73 Cellular aldehyde metabolic process / ethanol oxidation / positive regulation of 
GTPase activity / retinol metabolic process / small molecule metabolic process 

/ xenobiotic metabolic process 

BiologicalProcess 

ANXA1  Annexin A1 OS Homo sapiens GN ANXA1 PE 1 SV 2 23748,67   0,56 Immunity, Inflammatory response BiologicalProcess 

ANXA5  Annexin A5 OS Homo sapiens GN ANXA5 PE 1 SV 2 13664,37   0,21 Bloodcoagulation, Hemostasis BiologicalProcess 
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B2M1S8  Delta globin B2 variantFragment OS Homo sapiens GN HBD PE 3 SV 1 11571,07 G1 G1 Oxygentransport BiologicalProcess 

B2R6Y1  Histone H3 OS Homo sapiens PE 2 SV 1 1182,7 G1 G1 DNA binding Molecular function 

B3KQT2  Protein disulfideisomerase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 286,1 G1 G1 Cell redox homeostasis BiologicalProcess 

B4DM82  Peptidylprolylcistransisomerase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 7676,22 G1 0,86 Protein folding BiologicalProcess 

B4DMJ7  HCG2015269 isoform CRA c OS Homo sapiens GN hCG 2015269 PE 2 SV 
1 

881,88 G1 G1 Glycolyticprocess BiologicalProcess 

B4DRV9  Glyceraldehyde 3 phosphatedehydrogenase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 11573,8 G1 0,15 Oxidoreductase Molecular function 

B4DUI5  Triosephosphateisomerase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 5740,28 G1 G1 Gluconeogenesis BiologicalProcess 

B7Z1Y2  Fructosebisphosphatealdolase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 1233,52 G1 G1 Glycolysis BiologicalProcess 

B7Z596  Tropomyosin alpha 1 chain OS Homo sapiens GN TPM1 PE 1 SV 1 3322,34 G1 G1 Muscle contraction / muscle filament sliding  None 

B7ZW15  Uncharacterizedprotein OS Homo sapiens PE 2 SV 1 912,47 G1 G1 Glycolyticprocess BiologicalProcess 

B8ZZA1  Thymosin alpha 1 OS Homo sapiens GN PTMA PE 1 SV 1 968,82 G1 G1 None None 

B8ZZQ6  Uncharacterizedprotein OS Homo sapiens GN PTMA PE 1 SV 1 1044,46 G1 G1 None None 

B8ZZW7  Thymosin alpha 1 OS Homo sapiens GN PTMA PE 1 SV 1 967,91 G1 G1 None None 

BAF  Barriertoautointegrationfactor OS Homo sapiens GN BANF1 PE 1 SV 1 3405,89 G1 0,63 Host-virusinteraction BiologicalProcess 

BTF3  Transcriptionfactor BTF3 OS Homo sapiens GN BTF3 PE 1 SV 1 2683,77 G1 0,76 Protein transport, Transcription, Transcription regulation, Transport BiologicalProcess 

C9J4W5  Eukaryotic translation initiation factor 5A 2 Fragment OS Homo sapiens GN 

EIF5A2 PE 4 SV 1 

561,21 G1 G1 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

CALL3  Calmodulinlikeprotein 3 OS Homo sapiens GN CALML3 PE 1 SV 2 2686,24 G1 G1 Calciumionbinding Molecular function 

CALM  Calmodulin OS Homo sapiens GN CALM1 PE 1 SV 2 36602,48   0,17 Calciumionbinding Molecular function 

CALR  Calreticulin OS Homo sapiens GN CALR PE 1 SV 1 11346,83 G1 G1 Antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC 

class I / antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via 
MHC class I, TAP-dependent / antigen processing and presentation of peptide 

antigen via MHC class I / cell cycle arrest / and others 

BiologicalProcess 

CALU  Calumenin OS Homo sapiens GN CALU PE 1 SV 2 847,16 G1 0,72 Blood coagulation / peripheral nervous system axon regeneration / platelet 

activation / platelet degranulation / response to organic cyclic compound  

BiologicalProcess 

CH10  10 kDaheatshockproteinmitochondrial OS Homo sapiens GN HSPE1 PE 1 SV 

2 

68713,13   0,15 Stress response BiologicalProcess 

COF1  Cofilin 1 OS Homo sapiens GN CFL1 PE 1 SV 3 3880,74   0,63 Actinfilamentdepolymerization BiologicalProcess 

D6RHD5  Serumalbumin OS Homo sapiens GN ALB PE 1 SV 1 176,38 G1 G1 Transport BiologicalProcess 

D9YZV5  Tropomyosin 1 Alpha isoform 4 OS Homo sapiens GN TPM1 PE 3 SV 1 4348,24 G1 0,58 Muscle contraction / muscle filament sliding  BiologicalProcess 

E7ETZ0  Calmodulin OS Homo sapiens GN CALM1 PE 1 SV 1 36602,48 G1 0,17 Calciumionbinding Molecular function 

E9PK01  Elongationfactor 1 delta Fragment OS Homo sapiens GN EEF1D PE 1 SV 1 8231,05 G1 0,68 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

E9PK25  Cofilin 1 OS Homo sapiens GN CFL1 PE 1 SV 1 12077,89 G1 0,65 Actinfilamentdepolymerization BiologicalProcess 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0561
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0003677
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045454
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006457
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006096
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0312
http://www.uniprot.org/keywords/KW-0648
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007596
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007596
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030042
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030042
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EF2  Elongationfactor 2 OS Homo sapiens GN EEF2 PE 1 SV 4 515,7 G1 0,61 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

EFTU  Elongationfactor Tu mitochondrial OS Homo sapiens GN TUFM PE 1 SV 2 222,02   0,77 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

F5H5G7  L lactatedehydrogenase OS Homo sapiens GN LDHC PE 3 SV 1 1449,94 G1 0,2 Carbohydrate metabolic process (carboxylic acid metabolic process)  BiologicalProcess 

F6KPG5  AlbuminFragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 2617,09 G1 G1 Transport BiologicalProcess 

F6S2S5  LIM and SH3 domain protein 1 OS Homo sapiens GN LASP1 PE 1 SV 1 742,47 G1 G1 Zincionbinding Molecular function 

F6THM6  Alpha actinin 2 OS Homo sapiens GN ACTN2 PE 1 SV 1 521,13 G1 G1 Calciumionbinding Molecular function 

F8VXI6  Nucleosome assembly protein 1 like 1 Fragment OS Homo sapiens GN 
NAP1L1 PE 1 SV 1 

4109,36 G1 G1 Nucleosomeassembly BiologicalProcess 

F8VY35  Nucleosome assembly protein 1 like 1 Fragment OS Homo sapiens GN 

NAP1L1 PE 1 SV 1 

4104,84   0,35 Nucleosomeassembly BiologicalProcess 

F8W0F6  Tubulin alpha 1A chain OS Homo sapiens GN TUBA1A PE 4 SV 1 11427,42 G1 0,35 Microtubule-basedprocess BiologicalProcess 

F8W1U3  Keratintype II cytoskeletal 8 Fragment OS Homo sapiens GN KRT8 PE 1 SV 
1 

4115,64 G1 G1 Structuralmoleculeactivity Molecular function 

FETUA  Alpha 2 HS glycoprotein OS Homo sapiens GN AHSG PE 1 SV 1 5404,44   0,88 Mineral balance BiologicalProcess 

G8JLA2  Myosin light polypeptide 6 OS Homo sapiens GN MYL6 PE 1 SV 1 9475,93   0,28 Calciumionbinding Molecular function 

H0Y2Y8  ZyxinFragment OS Homo sapiens GN ZYX PE 1 SV 1 155,73 G1 G1 Zincionbinding Molecular function 

H0Y8K3  Protein CDV3 homologFragment OS Homo sapiens GN CDV3 PE 1 SV 1 953,16 G1 G1 None None 

H0YIV4  Nucleosome assembly protein 1 like 1 Fragment OS Homo sapiens GN 
NAP1L1 PE 1 SV 1 

987,27 G1 G1 Nucleosomeassembly BiologicalProcess 

H0YLU7  Electrontransferflavoproteinsubunit alpha mitochondrialFragment OS Homo 

sapiens GN ETFA PE 1 

168,95 G1 G1 None None 

H2AX  Histone H2AX OS Homo sapiens GN H2AFX PE 1 SV 2 46989,26 G1 0,28 Cell cycle, DNA damage, DNA recombination, DNA repair, Host-virus 
interaction, Meiosis 

BiologicalProcess 

H7BYY1  Tropomyosin 1 Alpha isoform CRA m OS Homo sapiens GN TPM1 PE 1 SV 

1 

3449,15 G1 0,06 None None 

H90B2  Putative heat shock protein HSP 90 beta 2 OS Homo sapiens GN 
HSP90AB2P PE 1 SV 2 

1886,87   0,16 Stress response BiologicalProcess 

HBA_BOVIN HEMOGLOBIN ALPHA CHAIN 3265,29   0,94 Oxygentransport BiologicalProcess 

HBG1  Hemoglobinsubunitgamma 1 OS Homo sapiens GN HBG1 PE 1 SV 2 14069,3 G1 G1 Oxygentransport BiologicalProcess 

HN1  Hematologicalandneurologicalexpressed 1 protein OS Homo sapiens GN 
HN1 PE 1 SV 3 

4602,08 G1 0,54 None None 

HSP72  Heatshockrelated 70 kDaprotein 2 OS Homo sapiens GN HSPA2 PE 1 SV 1 8009,42   0,39 Stress response BiologicalProcess 

HSP76  Heatshock 70 kDaprotein 6 OS Homo sapiens GN HSPA6 PE 1 SV 2 7695,44 G1 0,29 Stress response BiologicalProcess 

I3L397  Eukaryotic translation initiation factor 5A 1 Fragment OS Homo sapiens GN 
EIF5A PE 1 SV 3 

504,16   0,42 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005975
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I3L3D5  Profilin 1 Fragment OS Homo sapiens GN PFN1 PE 1 SV 1 6221,94 G1 0,47 Actincytoskeletonorganization BiologicalProcess 

I3L4N8  Actincytoplasmic 2 Fragment OS Homo sapiens GN ACTG1 PE 1 SV 3 67402,91 G1 0,66 None None 

J3KT65  Actincytoplasmic 2 N terminallyprocessed OS Homo sapiens GN ACTG1 PE 

1 SV 1 

29970,98 G1 G1 ATP binding Molecular function 

J3QL05  Serine arginine rich splicing factor 2 Fragment OS Homo sapiens GN SRSF2 
PE 1 SV 1 

8208,92 G1 G1 Nucleic acid binding / nucleotide binding Molecular function 

J3QRK5  Protein UBBP4 OS Homo sapiens GN UBBP4 PE 1 SV 1 5462,49 G1 0,15 None None 

K2C5  Keratintype II cytoskeletal 5 OS Homo sapiens GN KRT5 PE 1 SV 3 249,11   0,13 Cell junction assembly / epidermis development / hemidesmosome assembly  BiologicalProcess 

K4EQ44  Beta actinFragment OS Homo sapiens PE 4 SV 1 4955,02 G1 G1 None None 

K7EJH8  Alpha actinin 4 Fragment OS Homo sapiens GN ACTN4 PE 1 SV 1 122,76 G1 G1 Bicellular tight junction assembly / protein localization to bicellular tight 

junction 

BiologicalProcess 

K7EP68  Tropomyosin alpha 4 chainFragment OS Homo sapiens GN TPM4 PE 1 SV 1 1356,54 G1 G1 Muscle contraction / muscle filament sliding  None 

K7EQJ5  40S ribosomalprotein S15 OS Homo sapiens GN RPS15 PE 1 SV 2 524,36 G1 G1 Ribosomebiogenesis / translation BiologicalProcess 

K7ESM5  Tubulin beta 6 chainFragment OS Homo sapiens GN TUBB6 PE 1 SV 1 1432,39 G1 G1 Microtubule-basedprocess BiologicalProcess 

KPYM  Pyruvatekinase PKM OS Homo sapiens GN PKM PE 1 SV 4 33613,23   0,84 Glycolysis BiologicalProcess 

LASP1  LIM and SH3 domain protein 1 OS Homo sapiens GN LASP1 PE 1 SV 2 3769,18 G1 0,16 Iontransport, transport BiologicalProcess 

LDH6A  L lactatedehydrogenase A like 6A OS Homo sapiens GN LDHAL6A PE 2 SV 
1 

2273,51 G1 0,56 Carbohydrate metabolic process (carboxylic acid metabolic process)  BiologicalProcess 

LEG1  Galectin 1 OS Homo sapiens GN LGALS1 PE 1 SV 2 946,39   0,73 Apoptosis BiologicalProcess 

MYL6B  Myosin light chain 6B OS Homo sapiens GN MYL6B PE 1 SV 1 3406,11 G1 G1 Muscle contraction / muscle filament sliding  BiologicalProcess 

NDK8  Putativenucleosidediphosphatekinase OS Homo sapiens GN NME2P1 PE 5 
SV 1 

407,45 G1 G1 Nucleotidemetabolism BiologicalProcess 

NDKA  Nucleosidediphosphatekinase A OS Homo sapiens GN NME1 PE 1 SV 1 1893,1 G1 G1 Differentiation, Endocytosis, Neurogenesis, Nucleotide 
metabolism 

BiologicalProcess 

NP1L4  Nucleosome assembly protein 1 like 4 OS Homo sapiens GN NAP1L4 PE 1 

SV 1 

402,32 G1 G1 Nucleosomeassembly BiologicalProcess 

NPM  Nucleophosmin OS Homo sapiens GN NPM1 PE 1 SV 2 18698,73   0,34 Host-virusinteraction BiologicalProcess 

NSF1C  NSFL1 cofactor p47 OS Homo sapiens GN NSFL1C PE 1 SV 2 2162,67 G1 G1 Autophagosome assembly / Golgi organization / membrane fusion / nuclear 

envelope reassembly / proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein 
catabolic process / regulation of catalytic activity  

BiologicalProcess 

NSF1C  NSFL1 cofactor p47 OS Homo sapiens GN NSFL1C PE 1 SV 2 605,38   0,66 Autophagosome assembly / Golgi organization / membrane fusion / nuclear 

envelope reassembly / proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein 

catabolic process / regulation of catalytic activity  

BiologicalProcess 

PARK7  Protein DJ 1 OS Homo sapiens GN PARK7 PE 1 SV 2 11211,07   0,31 Autophagy, Fertilization, Inflammatory response, Stress BiologicalProcess 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030036
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034329
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070830
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070830
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000028
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005975
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006936
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000045
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000045
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000045
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000045
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000045
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000045
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response 

PDCD5  Programmed cell death protein 5 OS Homo sapiens GN PDCD5 PE 1 SV 3 2002,82 G1 0,17 Apoptosis BiologicalProcess 

PDLI1  PDZ and LIM domainprotein 1 OS Homo sapiens GN PDLIM1 PE 1 SV 4 565,85   0,28 Regulation of transcription, DNA-templated / response to hypoxia / response to 
oxidative stress 

BiologicalProcess 

PGAM1  Phosphoglyceratemutase 1 OS Homo sapiens GN PGAM1 PE 1 SV 2 1454,74 G1 0,7 Glycolysis BiologicalProcess 

POTEI  POTE ankyrin domain family member I OS Homo sapiens GN POTEI PE 3 
SV 1 

9237,79   0,2 Retina homeostasis BiologicalProcess 

PRDX2  Peroxiredoxin 2 OS Homo sapiens GN PRDX2 PE 1 SV 5 612,31 G1 G1 Activation of MAPK activity / cellular response to oxidative stress / gene 

expression / homeostasis of number of cells / negative regulation of apoptotic 

process / negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity / entre 
outros... 

BiologicalProcess 

PTMS  Parathymosin OS Homo sapiens GN PTMS PE 1 SV 2 12465,13 G1 G1 Immunity BiologicalProcess 

Q14222  EEF1A proteinFragment OS Homo sapiens GN EEF1A PE 1 SV 1 4148,9 G1 G1 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

Q2TUW9  Lactoferrin OS Homo sapiens PE 2 SV 1 542,49 G1 G1 Antibacterial humoral response / antifungal humoral response / regulation of 
cytokine production 

BiologicalProcess 

Q2XPP3  Type II 3a hydroxysteroiddehydrogenasevariant OS Homo sapiens PE 2 SV 1 9285,02 G1 0,91 Oxidoreductase activity Molecular function 

Q53GE9  Elongationfactor 1 alpha Fragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 6234,11 G1 G1 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

Q562M5  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 1 860,88 G1 G1 None None 

Q562V5  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 1 16762,67 G1 0,14 None None 

Q562X0  Actin like protein Fragment OS Homo sapiens GN ACT PE 3 SV 1 4405,57 G1 G1 None None 

Q59EJ3  Heatshock 70kDa protein 1A variantFragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 12746,03 G1 0,38 Stress response BiologicalProcess 

Q59EM9  Ubiquitin C variantFragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 2618,65   0,36 None None 

Q59FD9  Actinin alpha 2 variantFragment OS Homo sapiens PE 2 SV 1 535,55 G1 0,14 Calciumionbinding Molecular function 

Q59H57  Fusion Involved in t 12 16 in malignant liposarcoma isoform a variant 
Fragment OS Homo sapiens 

2695,79 G1 G1 Nucleic acid binding / nucleotide binding / zinc ion binding Molecular function 

Q670S4  HemoglobinLepore Baltimore Fragment OS Homo sapiens PE 3 SV 1 14055,19 G1 G1 Oxygentransport BiologicalProcess 

Q6E433  Activated RNA polymerase II transcriptioncofactor 4 Fragment OS Homo 

sapiens PE 2 SV 1 

1064,75 G1 G1 Regulation of transcription (DNA - templated) BiologicalProcess 

Q6IPT9  Elongationfactor 1 alpha OS Homo sapiens GN EEF1A1 PE 2 SV 1 6520,66 G1 0,33 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

Q6QMJ5  Tubulin alpha 1 Fragment OS Homo sapiens GN TUBA1 PE 2 SV 1 640,39 G1 G1 Microtubule-basedprocess BiologicalProcess 

Q71V99  Peptidylprolylcistransisomerase OS Homo sapiens PE 2 SV 1 4729,31 G1 G1 Protein folding BiologicalProcess 

Q7Z612  Acidicribosomalphosphoprotein P1 OS Homo sapiens PE 2 SV 1 18173,52   0,36 Translation BiologicalProcess 

Q7Z7J6  Actin alpha 1 skeletalmuscleprotein OS Homo sapiens GN ACTA1 PE 2 SV 
1 

20291,86 G1 G1 ATP binding Molecular function 

Q96RS2  40S ribosomalprotein SA OS Homo sapiens GN RPSA PE 2 SV 1 980,83 G1 G1 Cell adhesion / ribosome biogenesis / translation  BiologicalProcess 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006355
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006355
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000187
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000187
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000187
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000187
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019731
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019731
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016491
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Q9NZE6  BM 010 OS Homo sapiens GN EIF4A2 PE 2 SV 1 99,4 G1 G1 Protein biosynthesis BiologicalProcess 

RCN1  Reticulocalbin 1 OS Homo sapiens GN RCN1 PE 1 SV 1 2025,89 G1 G1 Camera-type eye development / in utero embryonic development BiologicalProcess 

RLA1  60S acidicribosomalprotein P1 OS Homo sapiens GN RPLP1 PE 1 SV 1 18173,52 G1 0,32 Cellular protein metabolic process / gene expression / nuclear-transcribed 

mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay / SRP-dependent 

cotranslational protein targeting to membrane / translation / viral life cycle / 
entre outros... 

BiologicalProcess 

RLA2  60S acidicribosomalprotein P2 OS Homo sapiens GN RPLP2 PE 1 SV 1 70134,35   0,15 Cellular protein metabolic process / gene expression / nuclear-transcribed 

mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay / SRP-dependent 

cotranslational protein targeting to membrane / translation / viral life cycle / 

entre outros... 

BiologicalProcess 

S10AB  Protein S100 A11 OS Homo sapiens GN S100A11 PE 1 SV 2 14318,45   0,2 Negative regulation of cell proliferation / negative regulation of DNA 

replication / signal transduction 

BiologicalProcess 

S4R3N1  Protein HSPE1 MOB4 OS Homo sapiens GN HSPE1 MOB4 PE 3 SV 1 21665,1   0,14 Protein folding BiologicalProcess 

S4R3Z2  Aldo ketoreductasefamily 1 member C3 OS Homo sapiens GN AKR1C3 PE 1 
SV 1 

429,07 G1 G1 Oxidoreductase activity Molecular function 

SODC  Superoxidedismutase Cu Zn OS Homo sapiens GN SOD1 PE 1 SV 2 732,5   0,31 Activation of MAPK activity / anterograde axon cargo transport / blood 

coagulation / cell aging / cellular response to ATP / response to reactive 
oxygen species /  entre outros ..  

BiologicalProcess 

STMN1  Stathmin OS Homo sapiens GN STMN1 PE 1 SV 3 5291,15 G1 G1 Differentiation, Neurogenesis BiologicalProcess 

TPM2  Tropomyosin beta chain OS Homo sapiens GN TPM2 PE 1 SV 1 4301,02 G1 G1 Muscle contraction / muscle filament sliding  BiologicalProcess 

TPM4  Tropomyosin alpha 4 chain OS Homo sapiens GN TPM4 PE 1 SV 3 3106,27 G1 G1 Muscle contraction / muscle filament sliding  BiologicalProcess 

U6A216  Mutanthemoglobin alpha 1 globinchainFragment OS Homo sapiens GN 
HBA1 PE 3 SV 1 

1034,07 G1 G1 Oxygentransport BiologicalProcess 

UCHL1  Ubiquitincarboxyl terminal hydrolaseisozyme L1 OS Homo sapiens GN 

UCHL1 PE 1 SV 2 

2133,45 G1 0,68 Ublconjugationpathway BiologicalProcess 

V9HVX6  Epididymis luminal protein 9 OS Homo sapiens GN HEL 9 PE 2 SV 1 10628,41 G1 0,76 Oxidoreductase activity Molecular function 

V9HW22  Epididymis luminal protein 33 OS Homo sapiens GN HEL S 72p PE 2 SV 1 7925,43 G1 G1 Stress response BiologicalProcess 

       

 

 

 


