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Boa sorte! 
 

 

1. A imunoterapia tem-se revelado com sucesso clínico em diversos tipos de cancro, 

particularmente melanoma e cancro de pulmão de células não pequenas. A imunoterapia 

mediada por células T depende da apresentação de antigénios pelo complexo principal de 

histocompatibilidade classe I (MHC-I) na superfície de células tumorais. No entanto, a eficácia 

da imunoterapia é limitada pela regulação negativa da apresentação de MHC-I antigénio que 

ocorre frequentemente nas células tumorais. O interferão-gama tipo II (IFNy) é um importante 

regulador da expressão do gene MHC-I. Devido ao crescimento desregulado do tumor e à 

angiogénese alterada, os cancros sólidos humanos geralmente desenvolvem-se num meio 

com baixa disponibilidade de oxigénio e glicose, desencadeando stress metabólico nas células 

tumorais. 

Neste trabalho, células tumorais foram mantidas em cultura, expostas a diferentes 

concentrações de glicose e oxigénio, na presença ou ausência de IFNy. A expressão de MHC-I 

na superfície destas células foi quantificada. ***, p < 0.001. 

Com base nos resultados, discuta de que forma as condições de crescimento do tumor 

influenciam o sucesso da imunoterapia. 

 

 

 

 

TÓPICOS DE RESPOSTA 
Condições de privação de oxigénio e 
glicose modulam negativamente a 
expressão de MHC-I na superfície das 
células tumorais (0,5 mM de glicose + 1% 
oxigénio). 10 pt 
 
Este efeito foi mais pronunciado quando 
as células foram estimuladas com IFNy, 
um forte indutor de MHC-I. 5 pt 
 
Estes resultados demonstram um forte 
impacto do stress metabólico na 
apresentação de antígenios tumorais por 
MHCI e sugerem que esse tipo de fuga 
tumoral à vigilância 
imunológica por parte das células T, 
ocorre em áreas de hipóxia mesmo 
durante os períodos de imunidade ativa e 
libertação de IFNy. 5 pt 



2. A capacidade oxidativa do músculo esquelético é predominantemente dependente da 

mitocôndria. A diabetes tipo 2 e obesidade estão associadas a disfunção mitocondrial no 

músculo esquelético. As sirtuínas (SIRT1-SIRT7), são uma família de proteínas implicada em 

diversos processos celulares, incluindo função mitocondrial, homeostase energética e 

longevidade. A berberina (BBR) é um composto que estimula a função mitocondrial. 

Neste trabalho foi avaliado se os efeitos benéficos da BBR no metabolismo podem ser 

mediados em parte pela SIRT1. 

Células C2C12 controlo (barra branca) ou C2C12 com o gene SIRT1 silenciado (barra preta), 

foram expostas a hiperglicémia (25 mM) na presença ou ausência de BBR. Foi avaliado o 

conteúdo em ATP (A) e DNA mitocondrial (B). *p<0.05 versus Ctl, ## p<0.01 versus 25 mM, §§ 

p<0.01 versus 25 mM+BBR. 

Com base nos resultados apresentados, podemos afirmar que a SIRT1 está envolvida nos 

mecanismos de proteção de BBR na função mitocondrial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICOS DE RESPOSTA 
Sim, os resultados demonstram que a SIRT1 está envolvida nos mecanismos celulares que são 
estimulados pela BBR e que resultam em maior eficiência mitocondrial em condições de 
hiperglicemia. 5pt 
 
No gráfico A verificamos que 25 mM resulta na diminuição do conteúdo em ATP, um efeito 
revertido pela presença de BBR. Contudo, com o silenciamento de SIRT1, a BBR não previne a 
diminuição do conteúdo em ATP induzido pela cultura em condições de hiperglicemia. 10pt 
 
Com o gráfico B, podemos sugerir que este efeito envolve a estimulação da biogénese mitocondrial, 
dado que 25 mM diminui o conteúdo em DNA mitocondrial, um efeito revertido por BBR, na 
presença de SIRT1. 5pt 



3. A massa muscular diminui com o aumento da idade, fenómeno denominado por 

sarcopenia. Ao nível celular, o envelhecimento é caracterizado pela acumulação progressiva 

de proteínas e organitos celulares disfuncionais, resultando na perda da homeostase celular, 

degeneração progressiva e aumento do risco de morte celular. A autofagia é um processo de 

degradação e reciclagem celular, evolutivamente conservado para manter a homeostase 

celular. Diversas proteínas estão relacionadas com este processo incluindo a proteína 1 

associada a microtúbulos de cadeia leve 3 (LC3). Vários modelos animais mostraram que a 

ablação da função autofágica resulta em envelhecimento precoce e perda de massa muscular. 

No entanto, ainda é controverso sobre as alterações da função da autofagia no músculo 

esquelético com o aumento da idade. O fator nuclear eritroide 2 (Nrf2) é um gene citoprotetor 

que atua principalmente na proteção celular contra o stress oxidativo, que aumenta com o 

envelhecimento. Nos últimos anos, evidências crescentes têm revelado uma relação entre 

Nrf2 e regulação da autofagia. A proteína cinase ativada por AMP (AMPK) e espécies reativas 

de oxigénio (ROS) são ativadores da autofagia. 

 

 

Os resultados seguintes demonstram a variação de LC3-II/LC3-I (A,B) em ratinhos controlo 

(WT) e knock-out para Nrf2 (KO), com 3 idades distintas: young, middle-age e old. A conversão 

de LC3-I em LC3-II é um indicador de estimulação de autofagia. Paralelamente, foi também 

avaliada a ativação de AMPK (C, aumento da forma fosforilada (P-AMPK)) e a formação de 

ROS (D). 

 

Com base nos resultados obtidos, discuta se a deficiência em Nrf2 potencia o 

desenvolvimento da sarcopenia durante o envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÓPICOS DE RESPOSTA 
Como demonstrado pela figura, LC3b-II / LC3b-I aumentou durante o envelhecimento, consistente 
com um aumento da autofagia durante o envelhecimento. A deficiência de Nrf2 causou uma 
diminuição significativa de LC3b-II/LC3b-I em ratinhos velhos (figura B). 5 pt 
 
A figura C mostra que o nível de fosforilação de AMPK aumentou significativamente com o 
envelhecimento, em ambos os animais WT e Nrf2-KO. A figura C mostra que os níveis de ROS 
aumentaram com o envelhecimento, em ambos os animais WT e Nrf2-KO. Adicionalmente, a 
deficiência em Nrf2 resultou no aumento significativo dos níveis de ROS comparativamente aos 
animais WT. 5 pt 
 
Com base nos resultados podemos sugerir que a deficiência em Nrf2 e o envelhecimento podem 
aumentar a formação de ROS e ativar a sinalização mediada por AMPK, resultando na ativação 
autofágica excessiva no músculo esquelético, o que pode ser um mecanismo potencial para o 
desenvolvimento de sarcopenia. 10 pt 


