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1. Lista de abreviaturas

AFMK: N1-acetil-Ar-formil-5-metoxiquinuramina

BSA: albumina sérica bovina

CAT: catalase

CG-MS: cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa

(Cromatography gaseous mass spectrometry)

Con A: concanavalina A

DMSO: dimetil sulfóxido

DTNB: 5,5'-ditiobis ácido 2-nitrobenzóico

ERN: espécie reativa de nitrogênio

ERa: espécie reativa de oxigênio

GKO: IFN- y "knockout"

GM-CSF: fator estimulador de colônias grânulo-monocíticas

GPx: glutationa peroxidase

GSH: glutationa reduzida

H20 2: peróxido de hidrogênio

HOCI: ácido hipocloroso

HPLC: cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid

cromatography)

HRP: peroxidase de rábano

IDO: indolamina 2,3-dioxigenase

IFN-y: interferon-gamma

IL-1: interleucina-1

IL-6: interleucina-6

IL-10: interleucina-10

LpS: Iipopolissacarídeo

Luminol: 5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4diona

M<j>: macrófago
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MPO: mieloperoxidase

MTrp: 1-metiltriptofano

NAOPH: nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, forma reduzida

NF-kB: fator de transcrição nuclear

NO: óxido nítrico

O2-: ânion superóxido

ONOO-: Peróxinitrito

PBS: tampão fosfato salino

PMA: acetato de forbol miristato

SFB: soro fetal bovino

SOO: superóxido dismutase

TOO: triptofano 2,3-dioxigenase

THF: tetra hidro furano

TNB: ác. 5-tio-2-nitrobenzóico

Trp: triptofano

WT: Wild type
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2. Resumo

Macrófagos recuperados de peritôneo de camundongos 48 horas após

administração de concanavalina A (Con A) são ativados e possuem um conteúdo

maior de mieloperoxidase (MPO) do que macrófagos residentes. Este aumento

pode ser observado por immunobloting e pelo aumento da atividade peroxidásica.

Esta atividade foi avaliada pela quimiluminescência desencadeada por

homogenato de macrófagos e peróxido de hidrogênio, durante a oxidação de

luminol e melatonina. Os macrófagos contendo MPO são capazes de gerar ácido

hipocloroso quando estimulados com acetato de forbol miristato (PMA). O

aumento do conteúdo de MPO em macrófagos é um processo que independe de

interferon-y (IFN-y), uma vez que camundongos IFN-y-"knockout" têm uma

atividade ainda maior que camundongos "wild type". O contato entre macrófagos e

neutrófilos in vivo, não é necessário para o incremento observado, visto que

macrófagos de camundongos tratados com anticorpo anti-granulócitos preservam

a atividade peroxidásica. Este achado é uma evidência de que em algumas

condições a ativação de macrófagos é acompanhada por um aumento da

atividade peroxidásica. Dentre o amplo espectro de ação da MPO, este processo

pode ter um papel especial na inflamação. Também é de especial interesse o fato

de macrófagos serem capazes de oxidar melatonina, um hormônio com vários

efeitos imunomodulatórios.
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3. Abstract

Macrophages recovered from mice peritoneum 48 after concanavalin-A (Con A)

administration are primed and have a higher content of myeloperoxidase (MPO)

than resident cells. The increase of MPO is accompanied by an increment in

peroxidase activity, evaluated by the chemiluminescence during the oxidation of

luminol and melatonin triggered by macrophages homogenates plus hydrogen

peroxide. MPO present in macrophages are able to generate hypochlorous acid

when macrophages are stimulated with phorbol myristate acetate. Interferon-y

(IFN-'}') does not participate in the process that lead macrophages to become

enriched in MPO, since IFN-'}' knockout mice have an even higher peroxidase

activity compared to the wild type. The contact of macrophages with neutrophil in

vivo seerns to be not necessary for the observed increment in peroxidase since

macrophages recovered from mice treated with antigranulocyte antibody preserves

the peroxidase activity. These finding provides evidances that, at least in some

conditions, macrophage activation is accompanied by an increment in peroxidase

activity. Given the broad spectrum of action of MPO, this process might play a

special role in inflammation. Also of special interest is the finding that macrophages

are able to oxidize melatonin, a hormone with several immunomodulatory effects.
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4. Introdução

Macrófagos e neutrófilos existem in vivo na forma residente e em diferentes

níveis de ativação. A ativação inclui a expressão de diferentes tipos de proteínas

como receptores de membrana, fatores solúveis e enzimas (1). Espécies reativas

de oxigênio (ERO) parecem ser importantes em algumas vias de sinalização

envolvendo ativação de fagócitos, por exemplo ativação de NF-kB e produção de

citocinas (2,3). Desta forma, é esperado que a concentração de enzimas

antioxidantes e de enzimas que utilizam ERO como substrato exerçam um

controle importante no estado de equilíbrio destas espécies, e consequentemente,

na resposta imune. Catalase, glutationa peroxidase, indolamina 2,3-dioxigenase

(IDO) e peroxidases como a MPO são algumas destas enzimas. O composto I de

MPO, é formado pela reação entre MPO e H202, gerando HOCI, uma espécie

altamente reativa na presença de cloreto (4). Fontes tradicionais de MPO incluem

neutrófilos e monócitos do sangue, mas não macrófagos teciduais (5). Entretanto

macrófagos expostos a MPO ou outras peroxidases resultam na produção de

citocinas e aumento do bursl oxidativo (6). Assim, fatores que influem na atividade

peroxidásica de macrófagos são de particular interesse.

Neste trabalho nós usamos um modelo experimental no qual macrófagos são

ativados in vivo pela administração intraperitoneal de Con A. Esta lectina é um

ativador policlonal de célula T e mimetiza a ativação de macrófagos dependente

de célula T. A ativação por Con A induz modificações morfológicas no macrófago,

aumento da fagocitose (7) e aumento na quantidade de H202 produzido quando

estimulados com PMA (8). Verificamos a quantidade de MPO presente em

macrófagos residentes e macrófagos ativados com Con A, produção de HOCI por

macrófagos estimulados por PMA e atividade peroxidásica de homogenatos de

macrófagos. A atividade peroxidásica foi avaliada pela oxidação do luminol por

homogenatos de macrófagos de peritõneo de camundongos C57BU6 e C57BU6

"knockout"-IFN-y, e macrófagos tratados com anticorpo anti-granulócitos. Um outro

objetivo deste estudo foi verificar se macrófagos residentes e macrófagos ativados

com Con A eram capazes de oxidar melatonina. Sabe-se que melatonina é
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oxidada por neutrófilos ativados e também pela IDO. Esta enzima está presente

em linhagens monocíticas e é fortemente induzida por interferon-y. Melatonina é

um hormônio com várias ações imunomodulatórias e o papel da sua oxidação no

processo inflamatório tem sido objeto de estudo do grupo.

4.1 Sistema mononuclear fagocítico

O sistema mononuclear fagocítico participa dos numerosos processos

homeostáticos, imunológicos e inflamatórios. Em 1882, METCHNIKOFF (9),

baseado nos seus estudos de patologia comparada da inflamação, chamou-os de

"macrófagos" pela sua capacidade de ingerir grandes partículas. METCHNIKOFF,

em 1905, foi o primeiro a propor que a resistência à infecção dependia do poder

fagocítico e digestivo dos leucócitos. MACKANESS & BLANDEN (1967) (10)

mostraram que o aumento da resistência no hospedeiro é exercido através dos

macrófagos que se tornaram funcionalmente ativados.

As células do sistema mononuclear fagocítico, assim como todas as células

sanguíneas, originam-se na medula óssea a partir de uma célula primordial

pluripotente, a "stem cell" , que se diferencia em células progenitoras de linhagens

específicas. Uma das vias de diferenciação vai dar origem às células fagocíticas

mononucleares. Na medula óssea o precursor desta linhagem se diferencia em

monoblasto, que passará depois a ser pró-monócito, célula esta que se divide

ativamente para dar origem ao monócito (11). Depois de um período de maturação

na medula, os monócitos são liberados para a circulação sanguínea passando a

constituir de 3 a 10% de todos os leucócitos circulantes. O monócito tem uma vida

média na circulação de aproximadamente 1 a 3 dias, passando depois aos tecidos

onde se transforma em macrófago (12).

Durante o processo de maturação os macrófagos adquirem um conteúdo

importante em vesículas lisossomais, além de microfibrilas e microtúbulos que dão

grande motilidade e promovem a atividade fagocitária. Uma gama de enzimas está

inclusa nos grânulos lisossomais dos leucócitos, sendo liberadas mediante

ativação destas células. Estas enzimas liberadas são capazes de degradar
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macromoléculas complexas (13).

Em processos inflamatórios agudos, um número maior de

polimorfonucleares migra através do endotélio vascular até alcançar os locais

onde está acontecendo a reação inflamatória. Todo este processo de migração

celular é controlado por moléculas de adesão, e estas por sua vez são reguladas

por citocinas como, por exemplo, o fator de necrose tumoral (TNF), interleucina

(IL) IL-8 e IL-1 (14).

Além disso, a produção de citocinas pelos macrófagos tem um papel

importante nos processos inflamatórios, nas reações imunes e na fisiologia.

O mecanismo de ação microbicida dos macrófagos não está

completamente elucidado, mas sabe-se que a secreção de enzimas, mediadores

lipídicos, espécies reativas de oxigênio e do nitrogênio (ERN), são importantes

para o controle e eliminação de microorganismos (15).

Durante a maioria dos processos infecciosos, as células do sistema

mononuclear fagocítico sofrem profundas alterações morfológicas, bioquímicas e

funcionais, que coletivamente distinguem o macrófago residente do ativado.

LURIE (1964) (16) e posteriormente MACKANESS & BLANDEN (1967) (10)

mostraram que a resistência adquirida a infecções como a brucelose, listeriose,

salmonelose e tuberculose era devida à ativação dos macrófagos e que esta

ativação era dependente de linfócito T. O IFN- y produzido pelo linfócito T ativado,

induz no macrófago a produção de ERO, o aumento da expressão de molécula de

classe 11 do Complexo Principal de Histocompatibilidade (CPH) e atividade

citotóxica (17).

4.2IFN-y

Os interferons constituem uma família de glicoproteínas sintetizadas por

diferentes células em resposta à infecção viral, estimulação imunológica ou

indutores químicos. O IFN-y pode aumentar a atividade microbicida do macrófago
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contra toxoplasma, micobactérias e tripanosoma e também pode estimular o

macrófago incrementando sua capacidade para produzir ERO (18), ERN (15),

aumentar a expressão de moléculas de classe 11 do CPH e induzir a atividade

tumoricida (19). O linfócito T é uma das células responsáveis pela produção do

IFN-y. Em camundongos foram descritos clones que podem caracterizar duas

subpopulações de células T auxiliares (T "helper", Th) murinas, as quais secretam

citocinas capazes de ativar macrófagos e induzir uma resposta humoral. Estas

subpopulações foram denominadas respectivamente, de células do tipo Th1 e

Th2, sendo que o IFN-y é produzido por células do tipo Th1(20).

A membrana celular dos macrófagos possui vários receptores que facilitam

suas funções e interações com outra célula.

Os macrófagos, assim como outras células, apresentam também

carboidratos na sua superfície (21) que têm uma participação importante nas

interações intercelulares e com os microorganismos como, por exemplo, a

Escherichia coli que apresenta na sua membrana lectinas que se ligam aos

carboidratos presentes na membrana de fagócitos, favorecendo a fagocitose. As

lectinas apresentam uma estrutura glicoprotéica que se liga a estes carboidratos.

Estas são comumente usadas em estudos imunológicos, pela sua afinidade por

determinantes que estimulam células do sistema imune. Um dos efeitos mais

dramáticos da interação das lectinas com células é a estimulação mitogênica, isto

é, a indução de linfócitos quiescentes para um estado de crescimento e

proliferação. A maioria das lectinas mitogênicas estimula apenas populações de

linfócitos T, e são inativas ou inibitórias com relação à mitose de outras classes de

linfócitos (22). O efeito mitogênico da Con A, lectina extraída da Canavalia

ensiforrnes que se liga a glucose/manose em linfócitos T em cultura, está bem

estudado (23), assim como seu efeito estimulador em culturas de fagócitos

mononucleares (24). Rodriguez e Russo demonstraram que a injeção

intraperitoneal de Con A resultou em um aumento da expressão de moléculas de

classe 11 mostrando o envolvimento de IFN-y neste modelo de estimulação de

macrófagos (25).

O IFN-y exerce um importante efeito imunomodulatório e antiproliferativo em
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células tumorais e um efeito inibitório em patógenos intracelulares como

Leishmania spp., T. gondií e T.cruzi. (26,27,28). Este efeito é parcialmente

atribuído a depleção do aminoácido essencial triptofano, através da indução da

IDO (29). O aumento da expressão de IDO em células tumorais, foi proposto como

um dos mecanismos de ação do efeito antitumoral do IFN-y (30,31) através da

diminuição da síntese protéica e crescimento celular (32).

4.3 "Burst" oxidativo

A geração de radicais livres por macrófagos, além do espraiamento, é um

parâmetro que pode ser utilizado como indicador do estado de ativação destas

células.

A produção de radicais livres pode ser iniciada através de vários estímulos

tais como, agentes pró-inflamatórios, microorganismos e outros estímulos à

fagocitose, levando ao aumento do consumo de oxigênio. Esta reação é

conhecida como "burst" oxidativo ou respiratório (33,34). Este aumento do

consumo de oxigênio pode ser de duas a vinte vezes dependendo da célula e da

natureza do estímulo (35), tendo como resultado a secreção do ânion superóxido

(02-) e de peróxido de hidrogênio (H202). A produção de espécies reativas de

oxigênio é um importante componente da ativação de macrófagos e é responsável

pela atividade microbicida e tumoricida destas células. O "killing" intracelular é

dependente na iniciação de um "burst" oxidativo e a subseqüente geração de

espécies reativas de oxigênio. Estas ERO além de destruir microorganismos,

podem também causar danos às células, sendo responsáveis, por exemplo, pela

destruição de tecidos associados a reações inflamatórias. Podemos citar como

substâncias ativadoras que desencadeiam o processo do "burst" oxidativo

bactérias, imunocomplexos, estímulos opsonizados (zymosan) e acetato de forbol

miristato (PMA) (36). O PMA atua diretamente sobre a proteína C quinase que

fosforila a proteína 47 kDaphox e leva à organização do sistema NADPH oxidase

(37,38) ( Esquema1).
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PMA

_.~ fosforilação ....
da p47

composição do
sistema oxidase

Esquema1. Via de estimulação do PMA para a produção de ânion superóxido em

fagócitos.

o sistema NADPH oxidase produz ânion superóxido, e este por sua vez

pode dismutar o peróxido de hidrogênio.

2 O 2 + NADPH =2 0- 2 + NADP+ + 2 H+

20 -2 + 2H +=O 2 + H20 2

Da mesma maneira que os ERO, os ERN também são produzidos por

linhagens monocíticasl macrofágicas a partir de uma reação, catalisada pela óxido

nítrico sintase, de oxidação da L-arginina formando L-citrulina e óxido nítrico.

Existem duas isoformas de óxido nítrico sintase: a constitutiva e a induzida. Esta

última é encontrada em fagócitos e pode ser induzida por uma variedade de

endotoxinas e citocinas (39). Tem sido demonstrado que ânion superóxido reage

com óxido nítrico formando peróxinitrito (ONOO-) (40). Este pode se decompor

dando origem a "OH e radical dióxido de nitrogênio (N02") (41).

--i•• ONOO-

-~~. ONOOH

-~•• -OH + NOz-

NO- + O;

ONOO-+ H+

ONOOH-

A quantificação do "burst" oxidativo pode ser obtida através da
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quimiluminescência na presença de luminol.

A quimiluminescência nativa que acompanha a ativação de fagócitos é

decorrente da ativação de oxidases e formação de produtos de oxigenação de

substratos biológicos.

A introdução de um substrato quimiluminescente, como o luminol, a um

sistema teste de fagócitos aumenta em várias ordens de grandeza o rendimento

de luminescência, facilitando a monitoração da atividade de oxigenação destas

células. Nesta reação é formado aminoftalato eletronicamente excitado que decai

ao estado fundamental emitindo luz. A luminescência dessa reação, apesar de

não poder ser utilizada para discriminar o tipo de ERa envolvido, tem sido

freqüentemente usada para detecção do "pool" de ERa em sistemas biológicos,

bem como a atividade peroxidásica em homogenatos celulares.

4.4 Catalase e Glutationa peroxidase

Células fagocíticas geram ERa durante o "burst" respiratório pelo sistema

NAOPH oxidase. (36,42). ERa causam danos não só aos fagócitos, mas também

aos tecidos adjacentes, entretanto não possuem apenas este efeito, em níveis

mais baixos podem agir como moléculas de sinalização, por exemplo, ativação de

NF-kp e produção de citocinas (2,3). a sistema de defesa antioxidante do

organismo compreende uma gama variada de substâncias que atuam em

diferentes niveis. a sistema de defesa primário é constituído por substâncias que

impedem a geração de espécies reativas, ou seqüestram-nas impedindo sua

interação com alvos celulares, entre elas estão as enzimas antioxidantes catalase

e glutationa peroxidase. Estas enzimas têm um importante papel na resistência

oxidante de células inflamatórias. Sabe-se que neutrófilos possuem atividade de

catalase mais alta de todos os fagócitos, o que pode explicar, entre outros, o

possível mecanismo de resistência oxidante destas células e que diferenciação de

monócitos a macrófagos in vitro é acompanhada pela diminuição da catalase e

glutationa peroxidase (43). a balanço entre a produção de oxidantes e a defesa
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antioxidante pode ter um importante papel na função fagocítica e prevenção de

danos oxidativos durante a fagocitose.

O sistema da Glutationa Peroxidase é assim chamado porque envolve mais

de um sistema enzimático, a saber: a glutationa redutase, glicose 6-fosfato

desidrogenase e a glutationa peroxidase. Essas três enzimas funcionam em

conjunto para metabolizar o peróxido de hidrogênio e outros peróxidos derivados

da oxidação de macromoléculas (44).

A reação catalisada pela glutationa peroxidase

ROOH + 2 GSH ------t~. ROH + GSSG + H20

é seguida de duas outras reações, onde se regenera o tripeptídeo glutationa

(GSH) na sua forma reduzida e, se produz NAOPH, pequena molécula que

mantém o poder redutor celular.

GSSG + NAOPH + H +

Glicose-6-fosfato + NAOP+

Glutalíona redutase ~ NAOP+ + 2 GSH

----t~~ 6-fosfato-gliconolactona + NAOPH + H+

O sistema da glutationa peroxidase está quase sempre no mesmo local

celular que a superóxido dismutase (SOO), sugerindo que esta é a principal

enzima que transforma o H20 2, produzido pela Cu-SOO ou Zn-SOO no dtosol,

seja pela Mn-SOO na mitocôndria (44,45). A glutationa peroxidase é uma enzima

que depende de selênio para exercer sua atividade.

A catalase é uma enzima que contém o grupo heme em seu sítio catalítico.

Está presente nos peroxisomas das células dos mamíferos, e servem

provavelmente, para destruir o peróxido de hidrogênio gerado pelas enzimas

oxidativas localizadas dentro dessas organelas subcelulares (44-47).

2 H202 -----1~~ 2 H20 + 02
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A catalase tem grande capacidade de destruir o H20 2: em termos de

moléculas de H202 destruídas por minuto por molécula de enzima, ela é uma das

mais ativas enzimas conhecidas. Porém, sua afinidade pelo H20 2 é baixa, sendo

necessárias altas concentrações de H202, para que ela possa trabalhar rápido.

Por outro lado, a catalase transforma o H202 lentamente quando existem

pequenas concentrações do mesmo (44,45).

4.5 Mieloperoxidase

MPO é uma hemeproteína tetramérica que possui 2 cadeias leves (= 13.5

kDa) e 2 cadeias pesadas (= 55 kDa) (6,48). Esta proteína representa 5% do peso

seco de neutrófilos e está presente nos grânulos azurófilos citoplasmáticos (49,

50). Os monócitos contêm cerca de um terço do conteúdo de MPO quando

comparados a neutrófilos. Quando monócito se diferencia a macrófago in vivo ou

in vitro este conteúdo é perdido, entretanto trabalhos recentes sugerem que em

algumas situações também podem estar presentes em macrófagos teciduais

(51,52).

Alguns estudos sugerem que macrófagos podem adquirir atividade

peroxidásica via fagocitose de neutrófilos durante o processo inflamatório

(6,53,54). MPO é uma heme peroxidase clássica que na presença de íons cloreto

e H20 2 forma um potente sistema microbicida, o HOC!. O HOCI é o principal e o

mais potente oxidante microbicida produzido pelos neutrófilos. Cloraminas podem

ser geradas indiretamente pela reação do HOCI com aminas (55) as quais

também possuem uma ação microbicida (56).

Funções adicionais além da formação do microbicida citado foram

descritas para esta enzima, tem sido sugerido que MPO pode catalisar a oxidação

de uma variedade de compostos (4,57).

O mecanismo de reação da MPO envolve a reação da forma férrica (Mp3+)

com H202 para formar um intermediário redox - composto I, o qual oxida cloreto
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para produzir ácido hipocloroso. A oxidação de substratos orgânicos se dá através

de duas transferências sucessivas de um elétron envolvendo o intermediário 

composto I e composto 11. Substratos pobres seqüestrariam o composto 11 e

inibiriam a produção de ácido hipocloroso a não ser que O~ ou outra molécula do

substrato esteja presente para reciclar a enzima (4). A oxidação de substratos

orgânicos pode se dar também pelo envolvimento de MPO composto 111 (Mp2+02)

(Esquema 2). Apesar da MPO catalisar a formação HOCI, indivíduos deficientes

em MPO não apresentam maiores comprometimentos, a não ser uma aparente

maior susceptibilidade à infecções fúngicas. Tem sido aventado que o aumento do

"burst" oxidativo, aumento da degranulação de grânulos de p-glucuronidase,

Iisozima e vitamina 8 12 ligada a proteína e aumento da fagocitose

contrabalançariam a deficiência de MPO (58). MPO ainda parece ter um papel na

nitração de proteínas, peroxidação lipídica (59) e em imunomodulação (6).

HOCI ou -OSCN CI- ou SCN-

Mp3+ H20 2 • Composto I
RH

1/
~~

~-I ""- ~ ~ 2

~

~

~

~

~~- , ""'"""Re

Mp2+0
2 Composto II

Esquema 2. Ciclos aceitos para a mieloperoxidase (4).
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4.6 Indolamina 2,3- dioxigenase (IDO)

A indolamina 2,3-dioxigenase é uma heme proteína monomérica de 45 kDa

localizada no citosol de monócitos/macrófagos (60-62) e encontra-se distribuída

na maior parte dos órgãos de mamíferos, incluindo intestino, placenta, pulmões e

sistema nervoso central (63) . Esta enzima catalisa a c1ivagem oxidativa do anel

pirrólico de vários derivados indólicos (31,64) pela inserção de dois átomos de

oxigênio (Esquema 3) (29,65). Estudos sugerem o seu envolvimento na regulação

dos níveis de serotonina no cérebro e intestino delgado (64) e na degradação da

melatonina (66). Para a sua máxima atividade in vitro requer azul de metileno e

ascorbato como cofatores (sistema gerador de ânion superóxido) (67).

" " R

H

IDO

• Uc9
R-;/,c-

~ N-ÇH
HO

Esquema 3. Clivagem oxidativa do anel pirrólico de compostos indólicos catalisada pela

IDO

Desde o seu descobrimento por Hayaishi (68) várias propostas de

mecanismo foram feitas para a ação da IDO.

A utilização de ânion superóxido foi sugerida em base a estudos que

mostram que a atividade da enzima purificada só é observada na presença de 02-,

ou reações que geram 02-, e é abolida na presença de superóxido dismutase.

Esses achados levaram a consideração que no primeiro passo a enzima nativa

(forma férrica) se ligaria ao 02- formando a forma oxigenada Fe3+02- que reagiria

com o substrato formando o produto da reação (64,69). Estudos espectroscópicos

subseqüentes apontaram para a reação da enzima (forma ferrosa) ao Trp (65,70)

e que esta reação seria mais rápida num meio protonado (Esquema 4) (71).
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pKa~4.8

O
2

-

Ir

H02-

+

+

Fe3+

Fe3+

k2

k3

k3 » k2

•

•

2+ OFe - 2

2+ OFe - 2

Esquema 4. Efeito do pH na constante de velocidade de reação da IDO.

Diversos estudos in vitro caracterizaram a IDO como uma hemeoxigenase

única, uma vez que a forma férrica apresenta uma alta reatividade com O2- (65).

Se in vivo O2- é fundamental para a atividade da IDO, é ainda uma questão a ser

definida (67). Incerto também é o significado biológico desta enzima. Sugestões

de que ela seria importante na remoção de O2- in vivo têm sido feitas. Entretanto,

experimentos in vivo não apóiam a hipótese de que a principal função da IDO

esteja associada com sua atividade antioxidante (71,72), uma vez que, apesar da

constante de velocidade de IDO com 02- ser maior que para outras

hemeproteínas, ela é muito menor daquela observada para SOD (Tabela 1).
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Tabela 1. Constante de velocidade de reação com O2- de algumas enzimas

Constante de segunda ordem em pH neutro

IDO = 8.0 x 106 M-1 S-1

MPO = 2.1 x 106 M-1
S-1

HRP = 7.0 x 105 M-1 S-1

CAT = 2.0 x 105 M-1
S-1

SOD = 2.0 x 109 M-1
S-1

Em alguns estudos realizados com inibidores de IDO foi evidenciado que 01

metiltriptofano (MTrp) é capaz de ligar-se ao sítio da dioxigenase de maneira

similar ou idêntica ao Trp. Portanto, a substituição de hidrogênio por um grupo

metil não impede a ligação do sítio da enzima ao substrato, mas sua presença

interfere na oxigenação do Trp pela enzima. Alguns estudos com derivados

indólicos mostraram que é necessário o nitrogênio indólico livre para a

dioxigenação catalítica (73).

A indução de IDO tem um imp0l1ante papel na tolerância imunológica entre

mãe e feto (29). A síntese desta enzima é fortemente induzida por

lipopolissacarideos (LPS) e IFN- y (29-32). In vivo, IFN- y é produzido como

resposta do hospedeiro a uma série de estímulos como por exemplo, a infecção.

A oxidação de compostos indólicos catalisada pela IDO, leva a formação de

produtos do tipo quinurenina. Triptofano e melatonina são exemplos de compostos

indólicos de importância biológica.

A associação entre infecção, síntese de IFN- y, aumento da expressão de

IDO e aumento dos níveis de quinureninas, parece operar em processos

infecciosos (74-78) e durante a ativação imune (79).
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4.7 Compostos indólicos biologicamente relevantes

4.7.1 Triptofano

São relatados na literatura quatro diferentes caminhos pelos quais ocorre o

metabolismo de triptofano (Trp) em mamíferos. O mais conhecido é a via

serotonérgica, ativa em plaquetas e neurônios, que converte o Trp em 5

hidroxitriptofano e em seguida, serotonina. As outras três rotas responsáveis, pelo

consumo de cerca de 95% do Trp disponível, são iniciadas pela reação catalisada

pela indoleamina 2,3-dioxigenase ou pela triptofano dioxigenase, que leva à

metabolitos derivados de quinurenina gerando um número de compostos

biologicamente ativos. O catabolismo do triptofano é controlado de maneira

diferente durante a homeostasia e doença por duas enzimas distintas: TOa

(triptofano 2,3-dioxigenase) e IDO (27). A primeira é exclusiva do tecido hepático e

é controlada por hormônios glicocorticóides e glucagon enquanto a segunda é

amplamente distribuída em diversos tecidos e tipos celulares e é fortemente

induzida por IFN-y e LPS (29,31,80). O decréscimo da atividade da TOa ocorre

concomitantemente com a indução de IDO resultando em uma mudança

coordenada do sítio de degradação de triptofano do fígado para os tecidos extra

hepáticos durante a resposta imune. O significado fisiológico desta dicotomia

TOa/IDO no metabolismo do triptofano não está bem esclarecido (27). Apesar de

ambas catalisarem a formação de produtos de abertura de anel a partir do

triptofano, elas apresentam diferenças no peso molecular, possuem diferentes

indutores in vivo e o mecanismo de reação para elas é distinto. A TOa tem

especificidade pelo substrato triptofano, enquanto que a IDO atua sobre vários

indóis (26,81-83). No SNC, vários dos metabólitos da via das quinureninas são

neuroativos e podem ter um papel nas doenças neurológicas de origem

inflamatória. Estudos recentes demonstraram que a concentração de ácido

quinolínico (potente neurotoxina) e quinureninas aumentam no fluido

cerebroespinal com o aumento da severidade neurológica causada por um amplo

espectro de condições inflamatórias induzidas por infecções autoimunes e
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processos inflamatórios (84). Como exemplo temos o quadro de demência que

acompanha a AIDS (75) e malária cerebral humana (79,85). Este mesmo caminho

parece operar na inibição de crescimento tumoral (65) e supressão da atividade de

células T por células do trofoblasto impedindo assim a rejeição fetal durante a

gravidez normal em mamíferos (86).

4.7.2 Melatonina

A melatonina, principal produto da glândula pineal, é um composto indólico

que exerce influências regulatórias importantes nos vertebrados. Este hormônio é

altamente lipofílico, sítios de ligação para melatonina têm sido descritos em vários

tecidos periféricos de diferentes espécies (87). Seu efeito parece não depender

somente da sua concentração, mas também do tempo de exposição aos tecidos e

da sensibilidade dos seus receptores, a qual parece variar em função da hora do

dia (88). Este hormônio é importante em várias funções fisiológicas essenciais

associadas com ritmo circadiano e sazonal (89). Não existem evidências que

melatonina seja estocada na glândula pineal, ou seja, é liberada diretamente na

corrente sanguínea. Aproximadamente 50-70% da melatonina circula na corrente

sanguínea ligada a albumina e o significado biológico desta ligação é

desconhecido. A inativação da melatonina ocorre no fígado, onde é convertida em

6-hidroximelatonina pelo sistema citocromo P-450. A maior parte da 6

hidroximelatonina é excretada na urina e nas fezes. Uma parte da melatonina

também pode ser convertida a N-acetil-5-metoxiquinurenamina no sistema

nervoso central (88).

Estudos têm demonstrado que fetos e recém nascidos não produzem

melatonina, porém recebem este hormônio via placenta e via leite materno. A

produção de melatonina aumenta rapidamente durante o primeiro ano de vida e

alcança o maior nível de concentração sérica por volta do terceiro ano, ocorrendo

uma diminuição na idade adulta. Vários fatores podem explicar o declínio da

concentração sérica de melatonina, dentre eles o aumento da massa corpórea e a
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calcificação da glândula pinea!. Podem, também, ocorrer variações nos níveis

séricos de melatonina resultantes da predisposição genética (88).

Estudos dos possíveis papéis fisiológicos da melatonina ainda relatam o seu

efeito sobre a maturação das gônadas (pode ter um papel no controle da

reprodução no homem), além de parecer atuar sobre o sono nos seres humanos

(90). Algumas células e fluidos corpóreos contém níveis muito mais altos que no

sangue, por exemplo, as células da medula óssea, bile e fluido cerebroespinhal

(91,92). Várias pesquisas apontam para o envolvimento deste indol na modulação

da resposta imune. A influência da melatonina sobre as células do sistema imune

não é conhecida, mas a presença de receptores para este hormônio em

membranas de neutrófilos e monócitos foi bem caracterizada (87,93). Assim

melatonina poderia ter um papel em processos inflamatórios, na verdade vários

efeitos sobre a ativação de leucócitos, e produção de óxido nítrico foram

observados (94-96). Além disto melatonina pode ser oxidada pela IDO, enzima

envolvida na metabolização de indóis, presente em macrófagos e fortemente

induzida por interferon-y (97). Melatonina também parece influenciar o sistema

imune de outras formas (98-101). Em monócitos, a melatonina induz a secreção

de IL-1, IL-6, IL-10, ativa a formação de intermediários reativos de oxigênio e a

citotoxicidade contra células tumorais (93,96). É descrito ainda que a síntese

extrapineal de melatonina pode ocorrer em monócitos em condições inflamatórias

(102). Uma das propostas para alguns dos efeitos da melatonina poderia estar

associado a sua forte capacidade em sequestrar radicais livres (103,104) visto que

ela é um bom doador de elétrons e reage eficientemente com radicais hidroxila

(105) e peroxinitrito (106,107). A melatonina ainda estimula a expressão gênica

das enzimas antioxidantes SOO, CAT e GPx (108,109). O aminoácido L-triptofano

é o precursor da melatonina. Este aminoácido é convertido a serotonina através

de duas reações catalisadas respectivamente pelas enzimas triptofano hidroxilase

e 5-hidroxitriptofano descarboxilase presentes na glândula pinea!. A seguir, N

acetilação, catalisada pela enzima N-acetiltransferase e a posterior metilação pela

hidroxindol-o-metiltransferase, produzirão melatonina. Em linfócitos e monócitos

este processo é marcadamente estimulado por IFN-y (89).
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5. Objetivos

Objetivo geral

o objetivo deste estudo é avaliar o potencial peroxidásico de macrófagos

residentes e macrófagos ativados com Con A e se estas células são capazes de

oxidar indóis como ocorre com neutrófilos ativados.

Objetivo específico

1. Avaliar a modificação no conteúdo de MPO durante a ativação de

macrófagos;

2. Avaliar qual a contribuição de neutrófilos na modificação do conteúdo de

MPO em macrófagos;

3. Determinar o potencial peroxidásico de macrófagos através da oxidação

de luminol e melatonina;

4. Verificar se IFN-y influencia na modificação do conteúdo de MPO em

macrófagos.
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6. Material e Métodos

6.1 Material

6.1.1 Reagentes

Todos os reagentes a seguir são de grau analítico:

_ Melatonina, triptofano, 1-metil triptofano, catalase (EC 1.11.1.6, de fígado

bovino), glutationa redutase (EC 1.6.4.2), tert-butil hidroperóxido (TBH), azul de

trypan, NADPH, 5,5'-ditiobis ácido 2-nitrobenzóico (DTNB), taurina, glutationa

reduzida (GSH), dimetil sulfóxido (DMSO), acetato de forbol miristato (PMA),

concanavalina A (Con A), diaminobenzidina (OAB), 2-mercaptoetanol, persulfato

de amônio, N,N,N',N'- tetrametiletilenediamina (TEMED), albumina sérica bovina

(BSA), meio de cultura RPMI 1640 (R-4130) suplementado com L-glutamina

(2mM), estreptomicina (0,1 mg/mL), penicilina (100 U/mL), fluoreto de

metilfenilsulfonil (PMSF), azul de coomassie G-250, azul de bromofenol, ponceau

S foram obtidos da Sigma Chemical Co;

_ Azida sódica, fosfato de sódio, fosfato diácido de potássio, c/oreto de potássio,

cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, etanol, metanol,

acetonitrila, tetrahidrofurano (THF), bicarbonato de sódio, reativo de Folin, sulfato

de cobre, C4H4KNaOs, ácido tricloroacético, ácido ortofosfórico, glicerina, ácido

acético glacial, tween 20 foram obtidos da Merck S.A.;

_ Anticorpo policlonal anti-MPO Humana (coelho) e anti-lgG (coelho) conjugado

com peroxidase - Calbiochem-Novabiochem Corporation (La Jolla - USA);

_ Anticorpo monoclonal anti-granulócitos (hibridoma RB6-8C5 produtor de IgG 2b

de rato e específico para o antígeno Gr-1 de granulócitos maduros de
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camundongos) e anticorpo inespecífico IgG de rato (lgG 2b) foram gentilmente

cedidos pelo Prof. Or. Momtchilo Russo - ICB - USP;

_ Soro Fetal Bovino foi obtido da Gibco BRL - Life Technologies;

_ Glicina - Ajinomoto do Brasil;

_ Acrilamida, bis-acrilamida, TRIS-base e Padrão de proteínas de baixo peso

molecular (97,66,45,30,20.1 e 14.4 kOa) - Amersham Pharmacia Biotech (USA)

_ Peróxido de hidrogênio 60% foi obtido da INTEROX;

_ Lauril sulfato de sódio (SOS), membrana de nitrocelulose (poros de 0,45 ~m de

diâmetro) foram obtidos do BIORAO Laboratories;

_ 5-amino-2,3-dihidroftalazina-1,4 diona (Iuminol) foi obtido da Aldrich Chem. Co.;

_ A água utilizada foi deionizada em equipamento MiIliQ® (Millipore).

6.1.2 Equipamentos

a- Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência - HPLC Shimadzu LC-10 com

detectores UV-VIS SPO-10A e Fluorescência RF535.

_ Coluna de fase reversa Sílica ZORBAZ™ - Supercosil 25 cm x 4,6

mm, 5~m

_ Coluna de fase reversa C18 LUNA - Supercosil 25 cm x 4,6 mm, 5~m

b- Homogeinizador tipo Potter-Elvehjem

c- Espectrofotômetro UVNIS marca Hitachi modelo CR20B2

d- Espectrofotômetro UVNIS marca Beckman modelo OU 640

e- Espectrofotômetro UVNIS marca Shimadzu Multispec-1501

f- Luminômetro EG & G Berthold LB 96V de microplacas
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g- Balança Analítica AG 204 Mettler Toledo

h- pHmetro Micronal B374

i- Centrífuga de bancada, Incibrás, modelo PIN IV, rotor swing

j- Centrífuga Refrigerada Himac CR 20B2 Hitachi, rotor RPR20-2

k- Sped Vac Plus, modelo SC11 O, Savant

1- Fluxo laminar VECO

m- Estufa incubadora de CO2 marca Harris , modelo CNW300A

n- Banho -maria 37° C com Agitador orbital- Gyratory Water Bath Shaker

Modelo G76

0- Banho-maria 56° C

p- Centrífuga para eppendof, marca Beckman , modelo Allegra 21 R

q- Estufa de esterelização FABBE - Modelo 119

r- Microscópio Invertido marca Nikon

s- Freezer -200 C e -800 C

t- Cilindro para Nitrogênio líquido

u- Sonicador Branson Sonifier 450

v- Microscópio binocular marca Nikon

w- Cuba para eletroforese vertical (BIORAD)

x- Placa de grafite (sistema de transferência semi-seco) - Pharmacia LKB

Multiphor li)

6.2 Métodos

6.2.1 Preparo de Reagentes

6.2.1.1 Preparo de soluções

-Tampão fosfato salino (PBS, phosphate buffer saline) 10 mM, pH 7,4, filtrado em

millipore de poro 0,22~m (Millipore-Sigma);
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-Solução estoque de PMA foi solubilizada em OMSO (100!J.mlmL) e estocada a 

20°C. A solução de trabalho foi diluída em PBS no momento do ensaio;

-Solução estoque de catalase foi preparada em salina 0,9% na concentração de 1

mg/mL;

- Foram preparadas soluções aquosas de CaCb 100mM, MgCb 50mM, NaCI

0,9%, azida 1mM, azida sódica 1 mM, tampão TRIS-HCI 0,5 M pH 6.8, tampão

TRIS-HCI 1,5 M pH 8.8, NaCI 0.9%, TBH 12 mM, reativo de Folin, CUS04 0.1 %,

C4H4KNa06 , SOS 4% e 10%, e H202 10mM. A melatonina 10mM foi preparada

em solução etanólica 10% . Solução estoque de luminol 1mM foi obtida pela

dissolução em água; a adição de NaOH foi necessária para solubilização.

6.2.1.2 Soluções e corantes para eletroforese de proteínas (SOS-PAGE)

- Solução de Acrilamida/Bis acrilamida

acrilamida

bis-acrilamida

H20 bidestilada q.s.p.

30,0 9

0,8 9

100 ml

Os componentes foram misturados, filtrados em filtro de 0,45 !J.m e

conservados em frasco escuro a 4°C.
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- Tampão da amostra

Tris-HCI 0,5M pH6,8 2,5 ml

SOS 10 % 4,0 ml

glicerina 2,0 ml

2 mercaptoetanol 0,2 ml

azul de bromofenol a 1 % 0,01 9

H20 bidestilada q.s.p. 10,0 ml

Estocado a -20°C. No momento do uso, as amostras foram diluídas com o

tampão da amostra (1 :2) e fervidas por 10 mino

- Tampão de corrida, pH 8,3

Tris base 30 9

glicina 144 9

SOS 10g

H20 bidestilada q.s.p. 1000 ml

Estocado à 4°C. No momento do uso, 100 ml da solução [10x] foi diluído em

900 ml de H20 bidestilada e 1 9 de SOS foi adicionado.



- Gel de empilhamento - 5 %

2,5ml 5ml

-H20 bidestilada 1,75 ml 3,5 ml

Tris 6,8 - 0,5M 0,325 ml 0,65 ml

SOS a 10 % 50 f.!1 100 f.!1

Acrilamida/Bis 0,425 ml 0,B5ml

Persulfato de amônio 10% 25 f.!1 50 f.!1

TEMEO 5 f.!I 10 f.!1

- Gel de separação - 15%

5ml 10ml

H20 bidestilada 1,25 ml 2,5ml

Tris 8,8 - 1,5M 1,25 ml 2,5 ml

SOS a 10 % 50 f.!1 100 f.!1

Acrilamida/Bis 2,5 ml 5,Oml

Persulfato de amônio 10% 25 f.!1 50 f.!1

TEMEO 2,5 f.!1 5 f.!I

- Solução descorante de Coomassie blue

29

Ácido Acético Glacial

Metanol

H20 destilada

7,5ml

5,Oml

87,5ml



6.2.1.3 Solução utilizada na transferência de proteínas para membrana de

nitrocelulose

- Tampão de transferência, pH 8,0-8,5

30

Tris (Hidroximetilaminometano)

Glicina

Metanol

H20 bidestilada

3,03 9

14,419

200ml

1000 ml

6.2.1.4 Soluções utilizadas na reação de immunoblotting

- Solução bloqueadora

Leite desnatado (Molico)

PBS, pH 7,2

5,0 9

100 ml

- Solução diluidora do soro e do conjugado

Leite desnatado (Molico)

PBS, pH 7,2

- Solução de lavagem PBS - Tween 20

Tween 20

PBS, pH 7,2

1,09

100 ml

50 f.!1

100 ml
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- Solução de reveladorlsubstrato

Diaminobenzidine (OAB)

H20 2 a 30 %

6.2.2 Modelo animal

O,S mg/ml de PBS, pH 7,2

1,0 /-!l/ml de PBS, pH 7,2

Foram usados camundongos da linhagem CS7 BU6 (WT) e CS7 BU6 IFN-y

"knockout" (GKO) com 6-10 semanas de idade fornecidos pelo Biotério de

camundongos isogênicos do Departamento de Imunologia do Instituto de

Biomédicas da USP.

6.2.3 Obtenção das células da cavidade peritoneal

Os animais foram sacrificados com éter etílico e tiveram a sua cavidade

peritoneal lavada com S mL de PBS estéril. A suspensão celular obtida por

aspiração com seringa e agulha foi colocada em tubo de polipropileno de fundo

curvo. O "pool" de células de ambos os grupos (residentes e ativados) foi contado

e mantidos em banho de gelo até a realização dos ensaios.

6.2.4 Contagem das células obtidas do peritõneo

Para a contagem das células do peritôneo, foram utilizadas 9 partes da

suspensão celular e 1 parte de cristal violeta a O.OS% em ac. acético a 30% . As

células foram contadas em Câmara de Neubauer. A viabilidade celular foi avaliada

com Azul de Tripan 0.1 %. Uma lâmina corada pelo método MGG modificado por

Rosenfeld foi utilizada para avaliação da morfologia celular.
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6.2.5 Ativação de macrófagos peritoneais por concanavalina A

6.2.5.1 In vivo

Os animais receberam via intraperitoneal 10~g de Con A I animal (diluída

200 IlL de PBS estéril). O grupo controle (M<j> residentes) recebeu via i.p. 200llL

de PBS estéril.

Os animais tiveram livre acesso à água e ração e foram sacrificados 48h após o

estímulo. O "pool" de células (3-5 animais por grupo) foi lavado em PBS, contado

e a viabilidade celular foi estimada. Foram usados homogenatos e células

íntegras.

I~I
1ConA

48hs

1

Dosagem de
enzimas

Cél. Íntegra
+

PMA
+

Indóis

Lavado peritoneal

..a. lHomogenat01-........
+

oxidante
+

Indóis

HPLC

,..
Luminômetro

Esquema 5. Modelo de ativação de macrófagos peritoneais in vivo por ConA.
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6.2.5.2 In vitro

Os animais foram sacrificados e as células obtidas do lavado peritoneal foram

lavadas em PBS, contadas e mantidas em cultura com RPMI 1640- hepes

modificado (suplementado com 2 mM de L-glutamina, 10% de soro fetal bovino,

estreptomicina 0,1 mg/mL, penicilina 100Ul/mL e 2- mercaptoethanol 20J...lM) em

placas de 6 poços' em presença ou ausência de ConA ( 5j..lg/mL). As placas foram

incubadas em estufa a 37°C com 5% de CO2. Após 48h as células não aderentes

foram removidas por lavagem da placa com PBS. As células aderentes foram

removidas com auxílio de scrapers e lavadas em PBS.

~~

I
Lavado peritoneal

lCOnA
48 Hs (37°C, 50/0 CO2)

...... iHomogenato
+

oxidante
+

Indóis

CéL Íntegra
+

PMA
+

Indóis

HPLC
.....

Luminômetro

Esquema 6. Modelo de ativação de macrófagos peritoneais in vitro por ConA.
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6.2.6 Tratamento dos animais com anticorpo anti-granulócitos

Os animais (camundongos da linhagem C57BLl6) receberam 0,25 mg de

anticorpo anti-granulócitos (RB6-8C5) ou anticorpo inespecífico (lgG 2b de rato)

via intravenosa, 36 e 2 horas antes de receberem injeção intraperitoneal de Con A

(10 !-!g) ou PBS estéril (grupo controle). 48 horas após a administração de Con A

(ou PBS) os animais foram sacrificados e o lavado peritoneal recolhido. Foi feita

uma contagem total e diferencial nas células coletadas. O homogenato celular foi

utilizado para observar a oxidação do luminol e da melatonina na presença de

H202.

OBS.: Alguns animais, injetados com anti-granulócitos e com Con A, receberam

glicogênio 5% via Lp. 4 horas antes de serem sacrificados. Foi feita uma contagem

diferencial neste grupo, onde foi obtido 100% de células mononucleares,

mostrando a eficácia do tratamento com o anticorpo anti-granulócitos.

6.2.7 Cultura de células - THP-1

_ THP-1: linhagem monocítica humana (leucemia monocítica aguda) - gentilmente

cedida pelo Dr. Hugo P. Monteiro do Hemocentro - Faculdade de Medicina -USP

6.2.8 Congelamento de células THP-1

Meio de congelamento

• 45% de SFB

• 10% de DMSO

• 45% de RPMI

Foram congeladas 1x 106 céll mL em criotubos ( Nalgene® ). Os criotubos foram

levados ao freezer -20°C por 1 hora e 24 horas em freezer - 80°C. Após este

período foram armazenadas em nitrogênio líquido.
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6.2.9 Descongelamento das células THP-1

Todo o procedimento foi feito em ambiente estéril. Foram levados para o fluxo:

meio de cultura (RPMI 1640) a 37°C, tubos cônicos estéreis, pipetas estéreis,

gazes, tubo para descarte, pipetador automático, garrafas para cultura e tubos

cônicos. As células foram retiradas do nitrogênio líquido e levadas ao B.M. 37°C

até descongelamento. Após descongelamento foram lavadas três vezes com o

meio de cultura para retirar todo o meio de congelamento. Foram transferidas para

as garrafas de cultura com meio de cultivo RPMI 1640 e incubadas em estufa

37°C, com 5% de C02.

6.2.10 Cultivo das células THP-1

As células da linhagem THP-1 foram cultivadas em meio de cultura RPMI

1640 contendo Hepes (suplementado com 2 mM de L-glutamina, 10% de soro fetal

bovino, estreptomicina 0,1 mg/mL, penicilina 100Ul/mL e 2- mercaptoethanol

20JlM) em garrafas Nunc® de 75 cm3 e 25 cm3
. Foram mantidas em estufa a 37°C

com 5% de CO2 e o meio foi substituído a cada 2 dias. As células foram lavadas

com PBS (centrifugadas a 200g por 10 min a 4° C) para a retirada do meio de

cultura, o "pellet" foi ressuspenso em 1 mL de PBS e contadas em câmara de

Newbauer. A viabilidade celular foi feita com azul de tripan 0.1 %. Foram utilizadas

células íntegras e homogenatos.
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THP-l

.s.Cél.íntegra
+

PMA
+

Indóis

HPLC

Homogenato
+

oxidante
+

Indóis

.s. Luminômetro

Esquema 7. Modelo experimental usando a linhagem monocítica THP-1.

6.2.11 Preparo do homogenato celular (THP-1 e macrófagos peritoneais)

As células foram centrifugadas a 200g por 10 min a 4°C e ressuspensas em

1 mL de PBS, contadas e homogeneizadas com o auxílio de um Homogeneizador

tipo Potter- Elvehjem por 1.5 min em velocidade máxima em banho de gelo. Após

a homogeneização das células a viabilidade celular foi conferida novamente para

avaliar a eficiência do processo. Este procedimento rompe cerca de 100% das

células.

6.2.12 Medidas de Emissão de Luz

A intensidade de quimiluminescência foi acompanhada em luminâmetro EG

&G Berthold LB 96V de microplacas num volume final de 0,3 mL. A reação com

células intactas foi iniciada com PMA (16 ng/ensaio) e com homogenatos celulares

foi iniciada com H20 2 (0,5 mM). Os substratos (melatonina, triptofano e luminol)

foram usados na concentração de 1 mM. Azida sódica também foi usada nesta
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concentração. Todas as reações foram feitas em PBS, pH 7,4, 37°C e foram

acompanhadas por 30 minutos.

6.2.13 Identificação de produto

A formação de produtos foi monitorada por HPLC. As amostras com

melatonina foram liofilizadas e ressuspensas em 100 I-lL de THF e alíquotas de 30

I-lL foram injetadas em coluna de sílica, a fase móvel usada foi acetonitrila e THF

na proporção 1:1. O fluxo usado foi de 0.4 mL Imin, a absorbância foi medida em

254 nm e a fluorescência com excitação em Â = 340 nm e emissão em Â = 450

nm (110). Foram usados padrões de melatonina e AFMK para comparar o tempo

de retenção. As amostras com triptofano foram injetadas em coluna C18• neste

caso a fase móvel foi tampão fosfato 0.001 M, pH 4.0 (95%): acetonitrila (5%). O

fluxo usado foi de 1,0 mUmin, a absorbância foi medida em 254 nm e a

fluorescência com excitação em Â = 325 nm e emissão em Â = 435 nm. Foi

utilizado padrão de triptofano e quinurenina para comparar o tempo de retenção.

Obs.: No homogenato de macrófagos peritoneais (obtido dos grupos controle e

ativados in vivo com canA) foram feitas dosagens de proteínas, catalase e

glutationa peroxidase, nestes casos o homogenato foi centrifugado a 2.500 rpm

por 10 min a 4°C e o sobrenadante foi usado.

6.2.14 Dosagem de Proteínas ( Pt )

As proteínas foram dosadas no sobrenadante de homogenatos do lavado

peritoneal dos animais dos grupos ativados e controle através do método de

LOWRY et aI. (111) usando albumina bovina como padrão.
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6.2.15 Dosagem de Catalase ( Cat )

A catalase foi determinada de acordo com o método descrito por Ernest

Beutler (112).

2 H20 2 catalase ~ 2 H20 + 02

Branco: Tris HCI1 M ,EDTA SmM ,pH 8.0 SOI-tL + 930 I-tL H20

Teste: Tris HCI 1 M ,EDTA SmM ,pH 8.0 SOI-tL + 30 I-tL H20 + 900 I-tL H202

10mM

Após 10 minutos de incubação a 37°C adicionar 20JlL de amostra (homogenato

celular) no branco e no teste. Usando cubetas de quartzo fazer a leitura do tubo

Teste contra o Branco em 230 nm em lâmpada de deutério. Monitorar o consumo

de H202 por 4 (quatro) min .

6.2.16 Dosagem de Glutationa Peroxidase ( GPx )

A GPx foi determinada de acordo com o método descrito por Albrecht

Wendel (113).

ROOH+2GSH GPX • ROH + H20 + GSSG

GSSG

Glutationa redutase

7~

NADPH

(366 nm)

~

NADP

GSH
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Em uma cubeta de Quartzo foi adicionar respectivamente:

100~L de Tampão fosfato de potássio 0.25 M, pH 7.0, contendo 2.5 mM

Na2EDTA e 2.5 mM de azida sódica

1OO~L de glutationa redutase em PBS 0.1 M (atividade/mL: 6 ~mol/min a

25°C)

1OO~L de glutationa reduzida 10 mM ( solução aquosa)

1OO~L de NADPH 2.5 mM em solução 0.1 % de NaHC03

500~L de solução teste

Incubar 10 min a 37° C. Iniciar a reação com 100 ~L de t-BOOH 12 mM

Volume final 1 mL

Ler em 366nm por 6 (seis) minutos o decréscimo de NADPH

Obs.: Deve-se avaliar o decaimento espontâneo da reação no controle sem

homogenato. Este valor será subtraído do tubo contendo enzima.

6.2.17 Determinação do HOCI

A formação de HOCI foi acompanhada por espectrofotometria baseada na

formação de taurina-c1oramina resultante da reação de ácido hipocloroso com

taurina. M~ ativados in vivo com ConA e M~ residentes (grupo controle) (2.106

células/mL) foram incubados com taurina (15 mM) e PMA (100 ng/mL) a 37°C sob

suave agitação. Após 30 minutos a formação de taurina-c1oramina será estimada

pela oxidação do ác. 5-tio-2-nitrobenzoico (TNB) a 5,5'-ditiobis ácido 2

nitrobenzoico (DTNB) pela taurina - cloramina (114).

HOCI + TauNH2 ~ TauNHCI + H20

TauNHCI + 2 TNB ~ DTNB + cr + TauNH2
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Figura 1. Oxidação do ác. 5-tio-2-nitrobenzoico (TNB) a 5,5'-ditiobis ácido 2-nitrobenzoico

(DTNB) pela taurina- cloramina

6.2.18 Eletroforese de proteínas em gel de poliacrilamida (SOS-PAGE)

Os M<l> peritoneais foram lisados em tampão Tris-HCL pH 8,0 contendo 150

mM de NaCI, 0,02% NaN3 , 0,1% de SOS e 100 mg/mL de fluoreto de

metilfenilsulfonil (PMSF). Após centrifugação, a concentração de proteínas das

amostras foi dosada de acordo com o método de Bradford (115) (microensaio).

A eletroforese de proteínas foi realizada em gel de separação de 15 %, sob

o gel de empilhamento a 5 % de acrilamida. As amostras contendo 200 Jlg de

proteínas foram desnaturadas por fervura em banho-maria em tampão de amostra

por 10 minutos. A eletroforese foi realizada em cuba vertical a 120V. Foi utilizado

um padrão de baixo peso molecular (97, 66, 45, 30, 20.1 e 14.4 kOa). Os géis

foram corados com Coomassie blue e descorados até completa visualização das

bandas protéicas ou submetidos à transferência para membrana de nitrocelulose.
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6.2.19 Reação de immunoblotting

As proteínas foram transferidas para membrana de nitrocelulose (com poros

de 0,45 /-lm de diâmetro). As membranas e os papéis de filtro ficaram imersos no

tampão de transferência até serem montados na placa de grafite do sistema de

transferência semi-seco (Pharmacia LKB Multiphor 11). A transferência foi

conduzida por 1 hora e 30 minutos a uma amperagem constante de 1 mAlcm2 de

membrana. Após a transferência, a membrana foi corada com solução de

Ponceau a 0,5 % por aproximadamente 5 minutos (até o aparecimento das

bandas protéicas). As membranas foram descoradas com água destilada e

bloqueadas com leite desnatado a 5 % por toda a noite em geladeira, sob agitação

leve e constante.

Após o bloqueio, as membranas foram lavadas com PBS e incubadas com

o anticorpo específico anti-MPO (diluído 1:800 em leite desnatado a 1 % em PBS)

por 1 hora e 30 minutos à 37°C. Em seguida, foram lavadas 2 vezes com PBS

Tween 20 e uma vez com PBS sem Tween (10 minutos cada lavagem). A

identificação do anticorpo que reagiu com as proteínas na membrana foi feita pela

adição de um antissoro anti-lgG de coelho conjugado com peroxidase (diluído

1:2000 em leite desnatado a 1 % em PBS). Após 1 hora e 30 minutos à 37°C,

membranas foram lavadas novamente, como descrito acima, e a reação foi

revelada com uma mistura de diaminobenzidina (OAB) e peróxido de hidrogênio a

30 %. A reação foi bloqueada com água destilada.

6.2.20 Análise estatística

A análise estatística utilizada foi a Análise de Variância (ANOVA) seguida

do teste de Tukey-Kramer Multiple Comparisons. O nível de significância foi de

95%, onde * equivale a p ~ 0.05, ** a p ~ 0.005 e *** a p ~ 0.001.
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7. Resultados

Oxidação do luminol por homogenatos de macrófagos residentes e

macrófagos ativados com Con A

A Figura 2 mostra que homogenatos de macrófagos residentes e

macrófagos ativados com Con A catalisam eficientemente a oxidação do luminol

em presença de H202. Esta oxidação foi avaliada por quimiluminescência e a

intensidade da luminescência foi devido à atividade peroxidásica. Nenhum dos

controles da reação, ou seja, homogenatol H202, luminoll H20 2 ou homogenatol

luminol, foram capazes de desencadear quimiluminescência nas mesmas

condições de ensaio. Nestes resultados pode ser observada uma

quimiluminescência cerca de 20 vezes maior para as células originadas de

camundongos tratados com Con A.
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Figura 2. Cinéticas de emissão de luz obtidas quando homogenatos de macrófagos peritoneais

(1x106 células/ensaio) de C57BU6 foram incubados com luminol (1mM) e H20 2 (0.5 mM). Foram

utilizadas células ativadas (vermelho) ou não (azul) in vivo por Con A. O meio da reação foi PBS

0.01 M pH 7.4, temperatura 37°C num volume final de 300/lL. Representativo de 10 experimentos.

A origem da atividade peroxidásica encontrada nos macrófagos ativados

com Con A pode ser devido a MPO, IDO e outras enzimas como catalase e

glutationa peroxidase. O aumento de atividade de catalase e glutationa

peroxidase, como sendo responsáveis pelo incremento na atividade peroxidásica

destas células foi excluído, visto que a atividade de ambas foi essencialmente a

mesma para macrófagos residentes e macrófagos ativados com Con A (Tabela 2).
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Tabela 2. Atividade de Glutationa peroxidase e catalase em macrófagos

residentes e macrófagos ativados in vivo com Con A (1.106 células) de

peritõneo de camundongos wr. Os dados representam a média ± desvio

padrão de 6 experimentos

Mep residentes Mep ativados com ConA

Glutationa peroxidase (U) 0.94 ± 0.19 0.99 ± 0.08

Catalase (U) 10.42 ± 5.77 9.22 ±4.36

A atividade peroxidásica encontrada nos macrófagos ativados com Con A

foi fortemente inibida pela adição de azida (Figura 3). Apesar de azida não ser um

inibidor específico, possui um forte efeito inibitório sobre a atividade de

mieloperoxidase (4).
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M~ -residentes McI> -ativados com Con A

Figura 3. Efeito de azida sobre homogenato de MO peritoneais ativados ou não com Con A e

tratados com HzOz e luminol. Valores da média ± erro padrão da área integrada de emissão de luz

obtida quando macrófagos peritoneais (1x106 células/ensaio) de C57BU6 foram incubados com

luminol (1mM) e HzOz (0.5 mM) na ausência (barra azul;n=10) e presença (barra hachurada; n=7)

de azida (1mM). O meio da reação foi PBS 0.01M pH 7.4, temperatura 37°C num volume final de

300J.lL. *** p~O,001 para diferente de residente e ### p~O,001 para diferente da reação sem azida.

Quantidade relativa e atividade de MPO em macrófagos residentes e

macrófagos ativados in vivo com Con A

o immunoblofing com anticorpo anti-MPO (Figura 4) mostra claramente que

o conteúdo da proteína MPO em macrófagos ativados com Con A é maior do que

o encontrado em macrófagos residentes. Apesar do anticorpo usado ser de origem

humana, ele reage eficientemente com MPO de camundongos (48). Para verificar

se a mieloperoxidase encontrada nos macrófagos residentes e ativados com Con

A apresentavam atividade de cloração, a produção de HOCI em macrófagos

estimulados com PMA, foi avaliada. A produção de HOCI depende da conversão

da MPO nativa em MPO-composto I promovida pelo H20 2. A produção de H202
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por macrófagos ativados com Con A foi previamente descrita (8,25) e como

mostrado na Figura 5 macrófagos ativados respondem eficientemente ao PMA,

produzindo HOC!.

M···P···O··: ' .. : .' >", . >..'
..... : ..... -.. .. .

M+
residentes

M+ ativados
com Con A

'·9'··.·.7,·>k····:·O···":
. ::"-"'- ':~ : .;.. '." '.

$6kD

Figura 4. Níveis de MPO em macrófagos residentes e macrófagos ativados com Con A. As

amostras (200 ~g de proteínas) foram separadas por eletroforese em gel de acrilamida 15% e

transferidas para uma membrana de nitrocelulose. Para o immunobloting foi usado anticorpo igG

(coelho) anti-MPO humana (diluído 1:800) para cadeia pesada (= 59 kDa). Como anticorpo

secundário foi utilizado anticorpo anti-lgG (coelho) conjugado com peroxidase (diluído 1:2000). A

imunoreatividade foi detectada com uma mistura de OAB (0.5 mg/dL) e H20 2 30% (1 ~UmL). n =3.
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Figura 5. Produção de HOCI por macrófagos residentes e macrófagos ativados com Con A (2.106

células/mL) estimulados com PMA (100 ng/mL) medidos pela formação de taUlina-cloramina. A

taurina-cloramina foi medida pela oxidação de TNB. O gráfico de barras mostra os valores de

média ± desvio padrão de 3 experimentos. *** p< 0.001 para diferença entre macrófagos residentes

e macrófagos ativados com Con A.

Quimiluminescência amplificada por luminol em macrófagos estimulados

com PMA

A Figura 6 compara a quimiluminescência amplificada por luminol de

macrófagos residentes e macrófagos ativados com Con A. Como esperado, a

partir de dados obtidos pela produção de H202 (8,25) e da atividade peroxidásica

(Figura1), a quimiluminescência amplificada por luminol desencadeada por PMA

foi aproximadamente 7 vezes maior em macrófagos ativados com Con A quando

comparadas com macrófagos residentes. Nenhum dos controles da reação,

macrófagos! PMA, luminoll PMA ou macrófagos! luminol, foram capazes de

desencadear quimiluminescência nas mesmas condições de ensaio.

Curiosamente, porém não obrigatoriamente, a maioria dos experimentos com
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macrófagos ativados com Con A, mostrou um perfil cinético bifásico. Este tipo de

perfil normalmente é encontrado quando fagócitos são estimulados com material

particulado, mas não com estímulos solúveis. Esta cinética bifásica pode estar

representando peroxidases de compartimentos diferentes. A contribuição da MPO

na quimiluminescência amplificada por luminol é evidenciada pela inibição

produzida pela adição de azida. Visto que a quimiluminescência amplificada por

luminol reflete tanto a produção de ERO quanto à atividade peroxidásica, não

pode ser usada para avaliar separadamente nenhum destes parâmetros. Este é

um ponto importante e mostra que o ensaio de quimiluminescência amplificada por

luminol, normalmente usado para estimar o "burst" oxidativo, não pode ser usado

com esta finalidade quando populações celulares com diferentes conteúdos de

peroxidase são comparados.
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Figura 6. Cinéticas de emissão de luz obtidas quando macrófagos peritoneais de C57BU6 (1x106

células/ensaio) foram incubados com luminol (1mM) e PMA (16ng/ensaio). Foram utilizadas células

ativadas (vermelho) ou não (azul) in vivo por Con A. O meio da reação foi PBS 0.01 M pH 7.4,

temperatura 37°C num volume final de 300I-lL. Representativo de 9 experimentos.
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Oxidação do luminol por homogenatos de macrófagos residentes e

macrófagos ativados in vivo com Con A de camundongos tratados com

anticorpo anti-granulócitos

A participação de neutrófilos no incremento de MPO observado em

macrófagos ativados com Con A foi verificada através de experimentos com

camundongos tratados com anticorpo monoclonal anti-granulócitos antes da

administração de Con A. A administração do anticorpo anti-granulócitos inibiu

completamente a migração de neutrófilos que antecede a migração de macrófagos

(vide Material e Métodos). Os macrófagos migrados em resposta a injeção

intraperitoneal de Con A, não tiveram contato com neutrófilos nem com MPO

liberada de neutrófilos no foco inflamatório. Esta é a condição aceita para

macrófagos ficarem enriquecidos com MPO. Como mostra a Figura 7,

homogenatos de macrófagos ativados com Con A de camundongos previamente

tratados com anticorpo anti-granulócitos, oxidam luminol com uma magnitude

comparável aos camundongos não tratados.
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Figura 7. Cinéticas de emissão de luz obtidas quando homogenatos de macrófagos peritoneais

(1x106 células/ensaio) de C57BU6 tratados com anticorpo anti-granulócitos foram incubados com

luminor (1 mM) e H20 2 (0.5 mM). Foram utilizadas células ativadas (rosa) ou não (azul) in vivo por

Con A. O meio da reação foi PBS 0.01M pH 7.4, temperatura 37°C num volume final de 300J.lL.

Representativo de 2 experimentos.

Oxidação do luminol por homogenatos de macrófagos residentes e

macrófagos ativados com Con A de camundongos IFN-y "knockout"

IFN-y é um potente ativador do sistema imune e exerce uma gama de

efeitos em macrófagos. Neste estudo foi verificada participação de IFN-y no

aumento de atividade peroxidásica observada em macrófagos ativados com Con

A. Como pode ser observado na Figura 8, IFN-y não tem nenhuma participação na

aquisição de atividade peroxidásica pelos macrófagos ativados com Con A, uma

vez que, curiosamente, camundongos IFN-y "knockout" (GKO) apresentaram uma

B1B110TECA
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atividade peroxidásica ainda maior do que camundongos "wild type" (WT). Embora

a atividade peroxidásica de macrófagos residentes de camundongos GKO ter sido

visualmente maior do que a atividade de macrófagos residentes de camundongos

WT, isto não foi estatisticamente diferente.
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Figura 8. Valores da média ± erro padrão da área integrada de emissão de luz obtida quando

homogenatos de macrófagos peritoneais ativados por Con A (barra vermelha) e macrófagos

residentes (barra hachurada) (1x106 células/ensaio) foram incubados com luminol (1mM) e H20 2

(0.5 mM). Os dados representam a média ± erro padrão de 10 experimentos p/ WT (in vivo), 5

experimentos p/ GKO e 4 experimentos p/ WT (in vitro). A situação in vivo e in vitro foram

previamente explicadas em Material e Métodos. O meio da reação foi PBS 0.01 M pH 7.4,

temperatura 37°C num volume final de 300IlL. WT(C57BU6), GKO (C57BU6 INF-y knockout).

* p~0,05, ** p~0,01 e *** p~0,001.
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Oxidação do luminol por homogenatos de macrófagos residentes cultivados

na presença de Con A

Como controle, para verificar se Con A por si só, afetava o conteúdo

peroxidásico em macrófagos, as células residentes foram cultivadas na presença

de Con A por 48 horas. Como mostra a Figura 8, o tratamento in vitro com Con A

não foi capaz de causar o aumento de atividade peroxidásica de macrófagos. A

atividade peroxidásica de macrófagos recém retirados do peritõneo ou cultivados

por 48 horas na presença ou ausência de Con A foi essencialmente a mesma.

Neste caso não houve contato dos macrófagos com outros componentes

inflamatórios e uma diminuição drástica da atividade peroxidásica foi observada

quando comparada com macrófagos ativados in vivo com Con A (Figura 8). Neste

sentido, também foram feitos alguns experimentos com THP-1 (linhagem

monocítica), estas células expressam MPO, entretanto não se observou atividade

peroxidásica significativa nestas células (dados não mostrados).

Oxidação de melatonina por homogenatos de macrófagos residentes e

macrófagos ativados in vivo com Con A

Atualmente tem sido reconhecido que MPO pode ter uma ampla

participação no processo inflamatório que vai além da produção de HOC!.

Recentemente nosso grupo mostrou que HRP ou MPO na presença de H202 e

também neutrófilos ativados oxidam melatonina (110). A oxidação de melatonina

catalisada por MPO gera N1-acetil-tv2-formil-5-metoxiquinuramina (AFMK). Como

mostrado na Figura 9, homogenatos de macrófagos mais H20 2 são capazes de

oxidar melatonina a AFMK. Este produto é fluorescente e pode ser isolado pr

HPLC. A quantidade de AFMK formada foi bem maior (= 3.5 vezes) em

homogenato de macrófagos ativados com Con A comparado com homogenato de

macrófagos residentes. Como mostrado anteriormente, a oxidação de melatonina

é acompanhada por quimiluminescência, AFMK no estado excitado é a provável
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espécie emissiva (110). Nenhum dos controles da reação, ou seja, homogenato!

H20 2, melatonina! H20 2 ou homogenato! melatonina, foram capazes de

desencadear quimiluminescência nas mesmas condições de ensaio. Como

observado nas Figuras 10 e 11 a quimiluminescência que acompanha a oxidação

da melatonina é também muito mais alta em macrófagos ativados com Con A que

em macrófagos residentes (= 7 vezes) e é fortemente inibida pela azida.
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Figura 9. Perfil cromatográfico (HPLC) da reação homogenato de macrófagos peritoneais de

C57BU6 (1x106 células/ensaio)/ melatonina(1mM)/ H20 2 (0.5mM). Foram utilizadas células

ativadas (vermelho) ou não (azul) in vivo por Con A. Foi utilizado detector de fluorescência. O meio

da reação foi PBS 0.01 M, pH 7.4, temperatura 37°C num volume final de 300 ~L. Representativo

de 5 experimentos.
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Figura 10. Cinéticas de emissão de luz obtidas quando homogenatos de macrófagos peritoneais

(1x106 células/ensaio) de C57BU6 foram incubados com melatonina (1mM) e H20 2 (0.5mM).

Foram utilizadas células ativadas (vermelho) ou não (azul) in vivo por Con A. O meio da reação foi

PBS 0.01 M pH 7.4, temperatura 37°C num volume final de 300j..lL. Representativo de 13

experimentos.
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Figura 11. Efeito de azida sobre homogenato de M<j> peritoneais ativadas ou não com Con A e

tratados com H20 2 e melatonina. Valores da média ± erro padrão da área integrada de emissão de

luz obtida quando homogenatos de macrófagos peritoneais (1x106 células/ensaio) de C57BU6

foram incubados com me/atonina (1 mM) e H20 2 (0.5 mM) na ausência (barra azul;n=13) e

presença (barra hachurada; n=8) de azida (1 mM). O meio da reação foi PBS 0.01 M pH 7.4,

temperatura 37°C num volume final de 300J-LL. *** p:<=:;0,001 para diferente de residente e ###

p:<=:;0,001 para diferente da reação sem azida.
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Além da MPO, melatonina também é oxidada a AFMK pela enzima

indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), aqui foi verificado o efeito de 1-metil-triptofano

(um inibidor de IDO) (116) na oxidação da melatonina por macrófagos ativados

com Con A. 1-metil-triptofano não teve nenhum efeito na formação de AFMK ou na

quimiluminescência (dados não mostrados).

Similarmente ao que ocorreu com a quimiluminescência originada pela

oxidação do luminol (Figura 2), homogenatos de macrófagos ativados com Con A

de camundongos GKO desencadearam uma quimiluminescência ainda maior que

a de macrófagos primados com Con A de camundongos WT (Figura 12). Também

do mesmo modo que aconteceu com a quimiluminescência originada pela

oxidação do luminol, macrófagos cultivados com Con A não tiveram atividade

sobre melatonina (Figura 12). Observando as Figuras 8 e 12, é notável a

similaridade entre a oxidação da melatonina e do luminol por macrófagos obtidos

em diferentes condições. Isto enfatiza que ambos substratos são oxidados por

algumas enzimas.
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Figura 12. Valores da média ± erro padrão da área integrada de emissão de luz obtida quando

homogenatos de macrófagos peritoneais ativados por Con A (barra vermelha) e macrófagos

residentes (barra hachurada) (1x106 células/ensaio) foram incubados com melatonina (1mM) e

H20 2 (0.5 mM). Os dados representam a média ± erro padrão de 13 experimentos p/ WT (in vivo),

5 experimentos p/ GKO e 4 experimentos p/ WT (in vitro). As situações in vivo e in vitro foram

previamente explicadas em Material e Métodos. O meio da reação foi PBS 0.01 M pH 7.4,

temperatura 37°C num volume final de 300f.tL. WT(CS7BU6), GKO (C57BU6 INF-y knockout).

p:s::O,OS, ** p:s::0,01 e *** p:s::0,001.
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Oxidação de melatonina por macrófagos estimulados com PMA

Como descrito para neutrófilos ativados com PMA (110), macrófagos

estimulados com PMA também formou AFMK (Figura 13). O sinal de AFMK em

macrófagos ativados com Con A foi maior que em macrófagos residentes (~ 5.5

vezes). A quimiluminescência é observada apenas em macrófagos ativados com

Con A (Figura 14). Esta quimiluminescência é de muito baixa intensidade, dura

vários minutos e depende da adição de todos os reagentes.
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Figura 13. Perfil cromatográfico (HPLC) da reação macrófagos peritoneais de C578U6 (1x106

células/ensaio)! melatonina(1mM)! PMA (16 ng!ensaio). Foram utilizadas células ativadas

(vermelho) ou não (azul) in vivo por Con A. Foi utilizado detector de fluorescência. O meio da

reação foi P8S 0.01 M, pH 7.4, temperatura 37°C num volume final de 300 j.1L. Representativo de 5

experimentos.
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Figura 14. Cinéticas de emissão de luz obtidas quando macrófagos peritoneais de C57BU6 (1x106

células/ensaio) foram incubados com melatonina (1mM) e PMA (16ng/ensaio). Foram utilizadas

células ativadas (vermelho) ou não (azul) in vivo por Con A. O meio da reação foi PBS 0.01 M pH

7.4, temperatura 37°C num volume final de 300I-lL. Representativo de 14 experimentos.

Observações:

- As escalas das figuras 2,7,10,14 e 3,8,11,12 são comparáveis.

- Além da melatonina, triptofano também foi utilizado, porém macrófagos ativados

com Con A não foram capazes de oxidar o triptofano.
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8. Discussão

A produção de ânion superóxido e outras espécies reativas derivadas deste

ocorre em diversos tipos celulares, mas é em fagócitos, através do sistema

NADPH oxidase, que esta produção torna-se mais acentuada. Neste caso a

produção de ERO tem uma importante função na destruição de patógenos

invasores (15,18,42). O ânion superóxido formado neste sistema, possui baixa

atividade microbicida, entretanto pode originar espécies que irão reagir com

substratos endógenos, formando moléculas com uma maior ação microbicida.

Além da função microbicida as ERO estão envolvidas com eventos de sinalização,

como exemplo ativação de NK-kB e algumas citocinas (2,3). Neste sentido é

esperado que a concentração de enzimas que utilizam ERO como substrato ou

co-substrato exerça um controle no "pool" intracelular destas espécies e

consequentemente na resposta imune. Catalase, glutationa peroxidase, IDO e

MPO são algumas destas enzimas. Em neutrófilos, o alto conteúdo de MPO, leva

a uma produção subseqüente de HOCI, c10raminas e oxigênio singlete (4), sendo

que o HOCI é o mais potente oxidante microbicida produzido pelos neutrófilos

(55,56).

Macrófagos, geralmente são recrutados para o sítio inflamatório após

neutrófilos. Os mecanismos microbicidas destas células são similares, sabe-se

que a secreção de citocinas, enzimas e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio

são importantes no controle e eliminação de microorganismos. Macrófagos ainda

participam da apresentação e depuração de antígenos, células mortas e também

no reparo de tecidos do hospedeiro (53,54). Alguns estudos sugerem que

macrófagos podem adquirir MPO via fagocitose de neutrófilos no foco inflamatório

(6,54,117). Tradicionalmente, macrófagos não são uma fonte de MPO, pois se

sabe que monócitos perdem o conteúdo de MPO, a medida que se diferenciam

em macrófagos. A aquisição de MPO de neutrófilos, é interpretada como um meio

adicional de incrementar a ação microbicida dos macrófagos. Como exemplo, foi

mostrado que in vitro a adição exógena de MPO aumenta a atividade fungicida de

macrófagos residentes e de macrófagos ativados com GM-CSf (118). A captação
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de MPO por macrófagos parece ter um papel importante na prevenção da

destruição tecidual, visto que a MPO que alcança os compartimentos

extracelulares durante a inflamação, está associada à destruição de tecidos e à

inflamação crônica (119).

Apesar da MPO ser conhecida principalmente como a enzima que catalisa

a formação de HOCI; atualmente é reconhecido que o espectro de ação desta

enzima é muito mais amplo. Sabe-se que MPO catalisa a oxidação de vários

substratos endógenos por um ciclo peroxidásico clássico (Esquema 2) e que

possivelmente tenha um papel importante na imunomodulação (6). Mais

recentemente foi descrito um outro importante aspecto da MPO, que é a reação

das suas forma férrica e ferrosa com NO (120). Foi sugerido que a interação de

NO com MPO serviria como um mecanismo para o consumo catalítico de NO,

limitando desta maneira, a biodisponibilidade de NO no sítio inflamatório e

formação de um novo grupo de oxidantes com ação bactericida (121).

Por outro lado, algumas evidências apontam para a ligação entre

macrófagos ricos em MPO e doença. Macrófagos enriquecidos em MPO são

encontrados em certas subpopulações de macrófagos teciduais, como na lesão

aterosclerótica (51,120), evidenciando o papel de macrófagos e MPO na etiologia

e progresso da aterogênese. Numa mesma linha de evidências, foi mostrado que,

na esclerose múltipla são encontrados macrófagos contendo MPO, ao contrário do

macrófago originado de tecido cerebral normal (122).

Neste estudo, utilizamos como modelo experimental macrófagos ativados in

vivo pela administração intraperitoneal de Con A. Esta ativação pôde ser

observada pelas modificações morfológicas no macrófago (8,25), e aumento do

"burst" oxidativo (8,25) (Fig. 6). Primeiramente, nós mostramos que macrófagos

ativados in vivo com Con A apresentam uma importante atividade peroxidásica

(Fig. 2), fortemente inibida por azida (Fig. 3). O aumento de enzimas antioxidantes

como glutationa peroxidase e catalase foi excluído, uma vez que macrófagos

residentes têm a mesma atividade que macrófagos ativados com Con A (Tabela

2). Nossos resultados mostram que o aumento da atividade peroxidásica está

relacionado ao aumento do conteúdo de MPO, que pôde ser observado por
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immunobloting (Fig. 4). Esta MPO é ativa na geração de HOCI (Fig. 5) e na

peroxidação de substratos (Fig 2 e 10). É possível que o enriquecimento de

macrófagos com MPO seja um achado mais comum e que ocorra em outras

condições de ativação de macrófagos. A origem da MPO presente em macrófagos

é uma questão importante. A teoria mais aceita é que macrófagos adquirem MPO

de neutrófilos durante o processo inflamatório. Entretanto no modelo experimental

aqui estudado, a transferência de MPO de neutrófilos para macrófagos não foi

importante. Neste caso foram utilizados macrófagos de camundongos tratados

com anticorpo antigranulócitos, este tratamento preveniu a migração de neutrófilos

para o peritõneo após a injeção intraperitoneal de Con A mostrando que o

enriquecimento de MPO pelos macrófagos, é um processo que independe de

neutrófilos (Figura 7). A necessidade do contato prévio com outros componentes

inflamatórios fica evidente pelos resultados obtidos quando macrófagos residentes

foram cultivados na presença de Con A, onde houve uma diminuição dramática na

atividade peroxidásica destas células quando comparadas às células ativadas -in

vivo (Fig.8 e 12)

Recentemente, foi descrito que, in vitra, GM-CSF preserva a atividade de

MPO em macrófagos derivados de monócitos (123). Este achado confirma a idéia

que citocinas ou outros fatores produzidos durante a resposta inflamatória

induzida por Con A preservam a MPO de monócitos recém migrados para a

cavidade peritoneal.

IFN-y, uma importante molécula envolvida na ativação de macrófagos,

exerce um efeito inibitório na expressão de MPO de células progenitoras e de

diferentes linhagens celulares (124). Nossos resultados demonstram que

macrófagos recuperados de camundongos IFN-y "knockout" (GKO) apresentam

uma atividade peroxidásica ainda maior que camundongos "wild type" (WT) (Fig. 8

e 12). Isto indica que a condição persistente de ausência de IFN-y encontrada nos

camundongos GKO resulta num maior conteúdo de MPO em células fagocíticas

maduras (Fig 8 e 12). Este evento poderia tornar-se mais evidente em situações

onde existe um maior influxo de monócitos para a cavidade, o que é observado no

nosso caso (Fig 8 e 12).
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Uma outra questão abordada neste estudo foi avaliar se macrófagos eram

capazes de oxidar melatonina, como ocorre com neutrófilos. Melatonína é um

hormônio produzido principalmente pela glândula pinea!. Melatonína está

envolvida em várias funções fisiológicas, incluindo regulação do ritmo sazonal e

circadiano, sono e resposta imune (89). Trabalhos recentes apontam para um

possível papel antiinflamatório da melatonina. Foi descrito o efeito protetor deste

hormônio em vários modelos de reperfusão pós-isquemia (125), doenças

inflamatórias ósseas (126) e injúrias neurológicas (127). Foi mostrado ainda que

melatonina protege contra o choque induzido por LPS (128,129). Este indol é um

seqüestrador efetivo de radical hidroxil e peroxil (130), peróxinitrito (106,107) e

ainda estimula a expressão gênica das enzimas antioxidantes SOO, CAT,

glutationa peroxidase e glutationa redutase (108,109). Melatonina inibiu infiltração

de neutrófilos, formação de edema, peroxidação lipídica e formação de

peróxinitrito (131), após o estímulo inflamatório. Em monócitos, a melatonina induz

a secreção de IL-1, IL-6, IL-10, ativa a formação de intermediários reativos de

oxigênio e a citotoxicidade contra células tumorais (93-96). É descrito ainda que a

síntese extrapineal de melatonina pode ocorrer em monócitos em condições

inflamatórias (102).

Recentemente, nosso grupo de pesquisa descreveu que melatonina pode

ser oxidado a AFMK por neutrófilos ativados, numa reação dependente de MPO

(110). Macrófagos também foram capazes de oxidar melatonina a AFMK, da

mesma forma que neutrófilos (FIG. 9,10,13 e 14). Entretanto, no caso de

macrófagos, as células tiveram que ser pré-estimuladas in vivo, uma condição não

necessária para neutrófilos. Esta estimulação prévia parece ser necessária para o

aumento na produção de ERO e para prover a célula de atividade peroxidásica

para a reação com melatonina.

Dois principais aspectos devem ser considerados a partir dos nossos

resultados. O primeiro está concentrado nas possíveis reações catalisadas pela

MPO in vivo além da produção de HOCI e o segundo aspecto importante é a

possibilidade de que a oxidação de melatonina em células inflamatórias, seja uma

rota de metabolização deste hormônio.
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Melatonina possui uma alta lipossolubilidade, o que permite sua passagem

para o meio intracelular, onde ela poderia sofrer metabolização e formar novos

compostos. Várias quinureninas, incluindo a quinuramina derivada da melatonina,

podem ter efeitos biológicos (60,132,133). Isto é uma evidência da importância da

oxidação da melatonina in vivo, que vai depender de algumas condições, incluindo

a concentração de melatonina no sítio inflamatório e uma fonte bioquímica

eficiente de ERO. É factível que estas condições possam ser alcançadas in vivo,

uma vez que foi descrito que monócitos podem sintetizar melatonina (102) e que

fagócitos ativados são capazes de produzir altas concentrações de ERO (42).

Macrófagos, ao contrário de neutrófilos, são células de vida longa e portanto, o

efeito da oxidação de melatonina na função celular poderia ser mais evidente

nestas células.

Monócitos, macrófagos e linhagens celulares correlacionadas contêm a

enzima IDO que catalisa a oxidação de vários compostos indólicos. A expressão

de IDO é francamente induzida in vitro e in vivo por IFN-y (29-32). Os produtos

formados pela IDO são análogos do tipo quinurenina; sendo que a oxidação de

melatonina pela IDO gera AFMK. Neste contexto, IDO poderia ser a responsável

pela oxidação da melatonina no nosso modelo experimental. Porém, a

participação desta enzima na oxidação da melatonina por macrófagos ativados

com Con A pode ser excluída pela ausência de efeito do 1-metil triptofano (inibidor

de IDO) em nosso sistema e pela similaridade dos resultados encontrados entre

camundongos GKO e WT.

Nós mostramos neste trabalho que macrófagos ativados com Con A contêm

MPO ativa capaz de produzir HOCI (Fig. 5), incrementando a capacidade

microbicida destas células. O enriquecimento do macrófago com MPO é

independente do contato com neutrófilos e é provavelmente resultado do influxo

de monócitos do sangue para o peritôneo. Neste caso, na diferenciação de

monócito a macrófago, o conteúdo de MPO seria preservado. É provável que isto

represente uma situação mais comum presente em algumas condições

inflamatórias. Além disto, foi mostrado também, que macrófagos ativados com

Con A oxidam melatonina. A oxidação de melatonina por macrófagos poderia
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estar associada a alguns efeitos biológicos descritos para este hormônio. Um

outro aspecto que deve ser considerado a partir disso é o provável envolvimento

de MPO na oxidação de melatonina por macrófagos, reafirmando assim a idéia

que MPO tem uma ação biológica mais ampla do se supõe atualmente.
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9. Conclusões

Macrófagos ativados in vivo com Con A possuem uma alta atividade

peroxidásica e esta atividade é fortemente inibida por azida.

O aumento da atividade peroxidásica é acompanhada pelo aumento do

conteúdo de MPO (que foi confirmado por immunobloting) e este fenômeno

é independente do contato neutrófilos.

A MPO encontrada nos macrófagos ativados in vivo com Con A são

capazes de gerar HOC!.

O aumento da atividade peroxidásica em macrófagos ativados in vivo por

Com A é um fenômeno independente de INF-y.

Macrófagos ativados com Con A oxidam melatonina a um produto do tipo

quinurenina (AFMK).

A participação de IDO na oxidação da melatonina foi excluída pela

ausência de efeito do 1-metil triptofano (inibidor de IDO) em nosso sistema

e pela similaridade dos resultados encontrados entre macrófagos obtidos

de camundongos WT e GKO.
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